
Zarządzenie nr 363/2020/2021 

dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Rybniku 

z dnia 28 maja 2021 roku 

 

w sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia 

funkcjonowania szkół. 

 

Działając na podstawie:  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 

2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150 i 242)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Traci moc zarządzenie nr 359/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku z dnia 30 kwietnia 2021 roku w 

sprawie określenia zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół. 

 

§ 2. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły ustala się, we współpracy z 

nauczycielami następujący  sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji 

ich wiedzy i umiejętności, dotyczący minimalnej ilości ocen cząstkowych: 

a) Minimalna ilość ocen cząstkowych dla ucznia w półroczu uzależniona jest od 

tygodniowej ilości godzin przypadającej na dane zajęcia edukacyjne: 

 2 oceny przy 1 godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo, 

 3 oceny przy 2 godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo, 

 5 ocen przy 3 godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo, 

 6 ocen przy 4 i 5 godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo, 

2. Ocenę zachowania za drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021 wystawia się doliczając 

(lub odliczając)  do  (lub  od)  liczby  punktów  uzyskanych  na  koniec  pierwszego 

półrocza, liczbę punktów uzyskanych w drugim półroczu.  

3. W drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021 można przyznać punkty dodatnie za :  

a) Kultura osobista (systematyczność w obowiązkach szkolnych) +20pkt  na  półrocze,  

100%  frekwencja  (usprawiedliwione  wszystkie   godziny nieobecności) +20pkt na 

półrocze,  

b) Stała pomoc kolegom w nauce +20pkt  na półrocze,   



c) Inne  szczególne  osiągnięcia  (I,  II,  III  miejsce,  laureat,  finalista, wyróżnienie)  w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub 

konkursach  na  szczeblu  powiatowym +20  pkt, 

d) Bardzo  dobre wypełnianie obowiązków w Samorządzie Uczniowskim +10 pkt na 

półrocze,  

e) Uzyskanie I, II, III miejsca w konkursach miejskich +15 pkt,  

f) Uzyskanie I, II, III miejsca  w  konkursach  szkolnych +10  pkt,   

g) Wzorowe  wywiązywanie  się z przyjętych na siebie zobowiązań + 10 pkt.  

4. W drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021, można  przyznać  punkty  ujemne  za: 

a) Konflikt z prawem poza szkołą od –20 do -80 pkt. 

5. Uczniowie nie otrzymują na początku drugiego półrocza roku szkolnego 2020/2021 100  

punktów, które stanowią równowartość oceny dobrej.  

6. W okresie obowiązywania nauczania zdalnego nie przeprowadza się badania wyników 

nauczania.  

7. Wszyscy pracownicy, uczniowie i interesanci zobowiązani są do przestrzegania zapisów 

Procedur bezpieczeństwa w szkole w okresie obowiązywania stanu epidemii. 

 

§ 3. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor. 

 

§ 4. 

Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.  


