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Zasady oceniania zachowania uczniów w okresie kształcenia na odległość 
 
 

 

Ocenianie zachowania uczniów podczas nauczania zdalnego odbywa się na dotychczasowych zasadach 

opisanych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem wymienionych poniżej rozwiązań dotyczących  

kształcenia na odległość.  

 

1. Przy wystawianiu śródrocznej, rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania brane jest 

pod uwagę zachowanie ucznia: 

1) do czasu zawieszenia zajęć stacjonarnych 

2) w okresie nauczania zdalnego 

3) po przywróceniu (ewentualnym) zajęć stacjonarnych. 
 

2. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły (§60 pkt 2a) punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest 

ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena bardzo dobra i wzorowa to 

zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają 

zachowanie gorsze niż przeciętne. 
 

3. Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie kształcenia na odległość wychowawca  

w porozumieniu z nauczycielami uwzględnia dodatkowe kryteria, właściwe dla okresu czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówki. 
 

4. Dodatkowe kryteria oceniania zachowania obowiązujące w czasie nauczania zdalnego: 
 

1) czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej): 
 

a) wzorowe wywiązywanie się z zobowiązań   

b) podejmowanie się z własnej inicjatywy lub na prośbę nauczyciela wykonania 

dodatkowych zadań 

c) udział w organizowanych zdalnie przez szkołę akcjach, działaniach kontynuujących 

zwyczaje i tradycje szkoły 

d) systematyczne przestrzeganie zasad kultury w komunikacji z nauczycielami oraz innymi 

osobami 

e) reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach o zasięgu rejonowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim 

f) wykazywanie inicjatywy w podejmowaniu działań na rzecz klasy i szkoły 

g) udział w pracach wolontariatu lub organizacji społecznej  

h) pomoc koleżeńska kolegom mającym problemy w nauce zdalnej 

i) dbałość o własny wygląd i wygląd otoczenia w trakcie wideo spotkań 

j) negowanie zachowań sprzecznych z obowiązującymi podczas kształcenia na odległość 

zasadami 
 

2) czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej): 
 

a) nieusprawiedliwione przez rodziców opuszczanie lub spóźnianie się na zajęcia 

prowadzone zdalnie 

b) zapraszanie do domu znajomych obserwujących trwające zajęcia 

c) wyłączanie bez usprawiedliwienia kamerki 

d) włączanie i używanie mikrofonu bez polecenia nauczyciela  

e) czatowanie z rówieśnikami podczas zajęć 
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f) spożywanie posiłków, przekąsek w trakcie lekcji 

g) brak dbałości o własny wygląd i wygląd otoczenia w trakcie wideo spotkań 

h) hejtowanie  innych 

i) publikowanie zaczepnych treści wyłącznie po to, by wywołać reakcję 

j) udostępnianie osobom spoza klasy linku do zajęć online 

k) kopiowanie prac  innych  osób  bez  ich zgody oraz bez podania  źródeł 

l) nieprzestrzeganie zasad kultury w komunikacji z nauczycielami oraz kolegami 

m) nagrywanie lub rozpowszechnianie nagrań zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań 

prowadzonych w ramach kształcenia online 

n) rejestrowanie lub rozpowszechnianie wizerunku bez zgody osoby zainteresowanej 

o) namawianie kolegów do zachowań utrudniających prowadzenie zajęć online, np. do 

wyłączenia kamery bez zgody nauczyciela. 
 

5. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając: 

a) pisemną samoocenę ucznia – przesłaną na email wychowawcy w wyznaczonym terminie 

b) pisemną opinię uczniów danej  klasy - przesłaną indywidualnie na email wychowawcy 

c) opinię uczących nauczycieli, pedagogów oraz uwagi pracowników niepedagogicznych. 
 

6. O zagrożeniu nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania wychowawca klasy informuje 

rodziców za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub w inny sposób ustalony przez szkołę. 
 

 
 

 
 


