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 Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym   

w Publicznej Szkole Podstawowej  w Sokole   

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 

przejściowy i są wprowadzane na czas zawieszenia zajęc stacjonarnych.   

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu 

umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania.  

3. Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w materiałach 

przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.  

4. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w 

aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.  

5. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania 

prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.  

6. Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały sumienność, 

terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

nauczyciela każdego przedmiotu.  

7. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły Podstawowej w Sokole.  

8. O zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu wychowawca i nauczyciele 

informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu 

pracy szkoły poprzez  kontakt telefoniczny i  wysłanie powiadomienia za 

potwierdzeniem odbioru.  

9. Przy wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu bierze się pod uwagę:  

a. ocenę śródroczną,  

b. oceny bieżące z  semestru uzyskane przed zawieszeniem zajęć,  

c. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu  

d. oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku 

zakończenia tego okresu, przed zakończeniem roku szkolnego).  
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10. Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów, pod uwagę będą brane w szczególności 

systematyczność pracy, terminowość odsyłania prac, oraz zaangażowanie w pracę 

zdalną, autentyczność własnoręcznie wykonanych prac.   

   

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

1. W nauczaniu zdalnym w edukacji wczesnoszkolnej dokonywane będzie ocenianie 

bieżące ucznia. 

 

2. Ocenianiu podlegać będą: 

 

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

 

b. zachowanie ucznia. 

 

3. Osiągnięcia ucznia oceniane będą: 

 

a. na podstawie wykonanych przez ucznia prac, które wskazał mu nauczyciel i opatrzył 

komentarzem: „Praca podlegająca ocenie-należy odesłać do nauczyciela”. Ocenie 

mogą podlegać też inne prace przesłane przez ucznia, 

b. na podstawie prezentowanych przez ucznia umiejętności w bezpośrednim kontakcie z 

nauczycielem, np. podczas lekcji online. 

4. Informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzymuje w 

zrozumiałej dla niego formie, tzn. komentarza słownego wskazującego poziom jego 

umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy (w formie pisemnej lub ustnej) jako 

informację zwrotną. 

5. Ocenianiu będzie podlegać również zachowanie uczniów w szczególności w obszarze 

„wywiązywanie się z obowiązków ucznia”. Pod uwagę będą brane, m.in. systematyczność 

w pracy i terminowość odsyłania prac. 

 

INFORMATYKA 
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Wszelkie materiały do realizacji podstawy programowej będą udostępniane z chmury 

OneDrive, platformy i udostępnione uczniom lub rodzicom w postaci linku do strony.  Po 

zapoznaniu się ucznia z materiałem - zdalnie w chmurze będą udostępnione zadania do 

wykonania które będą podlegały ocenie.  

Uczniowie swoje prace będą przesyłać na adres e-mail, do przesłania pracy będzie 

określony w przesyłanej informacji. 

   Ocenie będzie podlegać prawidłowość wykonanych zadań, terminowość.   

Wszelkie formy oceny uczniów o specyficznych potrzebach kształcenia będą uwzględniały 

możliwości tych uczniów.  Uczniowie mający ograniczony dostęp do komputera wszelkie 

zadania do wykonania będą konsultowali telefoniczne.  Uczniowie bez dostępu do 

komputera będą wykonywać zadania w innej formie. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym promują przede wszystkim dobre chęci i 

zaangażowanie ucznia w wykonanie przesłanych zadań oraz  czas pracy ucznia poświęcony 

aktywności fizycznej. 

Nauczyciel systematycznie przesyła uczniom materiały edukacyjne w zakresie wiedzy            

i umiejętności. 

Zachęca do podejmowania domowej aktywności fizycznej i wykonywania zadań 

wynikających z wymagań zawartych zarówno w podstawie programowej wychowania 

fizycznego, jak i realizowanym programie nauczania 

Materiały edukacyjne  z wychowania fizycznego, to: linki lub gotowe materiały do quizów, 

krzyżówek, gier, filmów, artykułów, prezentacji itp. 

Ocenianiu, będą podlegać wybrane i wskazane przez nauczyciela prace i odpowiedzi uczniów 

na zadania udostępnione 

Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji oraz formę w 

jakiej należy przesłać efekty pracy. (e-mail, komunikator messenger) 

Wystawiając ocenę opisową, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na kreatywność 

podopiecznych, ich zaangażowanie, wkład pracy, przestrzeganie terminów oddawania 

zleconych prac i zadań. 
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 Ocenie podlegają:  

a. aktywność (przesyłanie zdjęć filmików z wykonywania ćwiczeń) 

b. systematyczność wykonywania ćwiczeń  

c. każda inicajtywa własna ucznia odnośnie rozwijania sprawności fizycznej 

d. testy sprawnościowe wykonywane w warunkach domowych 

e. interaktywne quizy (przeprowadzane na platformach internetowych)  

 

 

ANEKS DO  PZO W KLASACH IV-VIII 

 

JĘZYK POLSKI  

1. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów: 

a. Prace kontrolne (np. sprawdzian, kartkówka); testy z lektury; wypracowania (praca 

w domu); krótkie formy pisemne; praca domowa; karty pracy; testy z czytania ze 

zrozumieniem; aktywność w pracy zdalnej (np. wykonywanie zadań dla chętnych, 

systematyczność odsyłania prac); zeszyt, ćwiczenia (na podstawie przesłanych 

zdjęć);    prezentacje    multimedialne.   

b. W przypadku prowadzenia zajęć on-line mogą być oceniane odpowiedzi ustne, 

według kryteriów podanych wcześniej przez nauczyciela. 

c. Częstotliwość zadawania prac zależy od bieżącego materiału, predyspozycji 

uczniów oraz możliwości technicznych. 

2. Sposoby przesyłania prac do oceny: 

a. Prace mogą być odsyłane na adres e-mail udostępniony przez nauczyciela (w postaci 

załączników, w treści wiadomości lub jako zdjęcie, np. zeszytu czy karty pracy. 

b. Można przyjąć inne formy przesyłania prac po wcześniejszym uzgodnieniu                   

z nauczycielem. 

3. Informacje dodatkowe: 

a. Uczeń  otrzymuje  informację  o  konieczności  odesłania   pracy  do  oceny,  jeśli  

będzie  to wymagane. 

b. Niedotrzymanie ustalonego terminu może skutkować otrzymaniem oceny 
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niedostatecznej. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w 

zeszycie wskazane ćwiczenia. 

c. Jeśli uczeń odeśle pracę skopiowaną z internetu lub z innych źródeł, otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

d. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez 

nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

4. Przesyłanie uczniom informacji zwrotnej: 

a. Prace kontrolne powinny zawierać informację zwrotną od nauczyciela. Może być 

ona przesłana razem z  pracą  na pocztę elektroniczną lub w inny sposób ustalony 

przez nauczyciela w porozumieniu z uczniami.  

b. Pisemny komentarz może mieć formę punktacji zadań  lub postać opisową. 

c. Każda  praca  na  ocenę  powinna  być  poprzedzona   informacją  o  wymaganiach    

i/ lub kryteriach oceniania. 

d. Nie wszystkie odesłane przez ucznia prace będą podlegały ocenie na stopnie 

szkolne. Niektóre prace pełnią funkcję ćwiczeniową. Mogą być wyłącznie 

wskazówką stopnia opanowania bieżącego materiału przez ucznia. 

 

  JĘZYKI OBCE  (język angielski, język rosyjski) 

 

1. Ocenie z języków obcych podlegają: 

a. testy/sprawdziany znajomości wiedzy (przeprowadzane na platformach internetowych, 

w plikach wysyłanych przez nauczyciela, bądź w inny wskazany przez nauczyciela 

sposób) 

b. prace pisemne (krótkie formy wypowiedzi, np. mail, opis, wpis na blogu, pocztówka, 

notatka itp.) 

c. projekty językowe (w formie prezentacji multimedialnych, plakatów itp.) 

d. ćwiczenia interaktywne (wykonywane na platformach internetowych/zapisywanie 

odpowiedzi w zeszycie) 

e. karty pracy (do samodzielnego uzupełnienia) 

f. zadania wykonywane na podstawie instrukcji w podręczniku lub w zeszycie ćwiczeń do 

języka angielskiego (odpowiedzi przesłane do nauczyciela) 

h. wypowiedź ustna (np. podczas interaktywnych lekcji online prowadzonych na żywo) 
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i. aktywność (np. podczas interaktywnych lekcji online prowadzonych na żywo, 

wykonywanie zadań dodatkowych i przesyłanie nauczycielowi, udział w konkursach) 

j. systematyczność wykonywania zadanych prac. 

2. Zasady poprawiania ocen: 

Uczeń ma prawo poprawić uzyskaną ocenę w formie ustalonej z nauczycielem: 

a. odsyłając poprawioną pracę nauczycielowi w wiadomości wysłanej przez pocztę email; 

b. wykonując poprawkowe zadanie na platformie interaktywnej. 

3. Informacja zwrotna. 

Nauczyciel podczas wystawiania oceny wskaże: 

a. dobre elementy w pracy ucznia, 

b. jak należy to poprawić, 

c. w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

Informacja zwrotna jest udzielana w formie pisemnej, jako komentarz przy uzyskanej 

ocenie, bądź wiadomość wysłana poprzez pocztę email lub ustnie na lekcji online. 

  

JĘZYKI OBCE (język niemiecki) 

1. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie 

przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzane na 

bieżąco, ale też uczeń musi mieć je w zeszycie po powrocie do szkoły. Zdjęcia lub zrzuty 

ekranu powinny być przesyłane do wyznaczonej godziny w miejsce wskazane przez 

nauczyciela.  

2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela inne prace pisemne, nagrania, lub filmiki które zostaną ocenione 

zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną 

niedostateczną. Prace niesamodzielne (plagiat) będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

3. Nauczyciel może przygotować testy lub zadania na platformach internetowych, które 

będą ocenianie. 

4. Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu 2 tygodni. Uczeń ma prawo poprawić 

uzyskaną ocenę w formie ustalonej z nauczycielem: 

a. odsyłając poprawioną pracę nauczycielowi  

b. wykonując poprawkowe zadanie na platformie interaktywnej. 

5. Brak Internetu lub problemu z komputerem lub telefonem trzeba niezwłocznie zgłosić 



7 

 

wychowawcy. 

6. O danej godzinie, gdy jest lekcja online uczeń ma obowiązek być obecnym. 

7. Ocenie z języków obcych podlegają: 

a. testy znajomości wiedzy (przeprowadzane na platformach internetowych, w plikach 

wysyłanych przez nauczyciela, bądź w inny wskazany przez nauczyciela sposób) 

b. prace pisemne (krótkie formy wypowiedzi, np. mail, opis, wpis na blogu, pocztówka, 

notatka) 

c. projekty językowe (w formie prezentacji multimedialnych) 

d. ćwiczenia interaktywne (wykonywane na platformach internetowych) 

e. karty pracy (do samodzielnego uzupełnienia) 

f. zadania wykonywane na podstawie instrukcji w podręczniku do języka niemieckiego 

(odpowiedzi przesłane do nauczyciela) 

g. interaktywne quizy (przeprowadzane na platformach internetowych) 

h. wypowiedź ustna (np. podczas interaktywnych lekcji online prowadzonych na żywo) 

i. aktywność (np. podczas interaktywnych lekcji online prowadzonych na żywo). Ocenę 

za aktywność uczeń uzyskuje za pięć plusów (plusy uczeń może uzyskać za dodatkowe 

ćwiczenie, aktywny udział w zajęciach on-line).  

j. systematyczność wykonywania zadanych prac. 

8.  Nieprzygotowanie– to nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie 

oznacza ocenę niedostateczną.  

 

 

 

MUZYKA  

Podczas zawieszenia  zajęć  dydaktyczno–wychowawczych   lekcje muzyki mogą  być 

przeprowadzane przy pomocy: platformy  SKYPE,  MESSENGER, poczty email.  

Co będzie oceniane?  

a. Prace domowe ( wynikające z tematu lekcji).  

b. Sprawdzian wiadomości w formie testu lub quizu online.   
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c. Śpiewanie i granie podczas zajęć online lub formie wiadomości przesyłanych 

elektronicznie.  

d. Systematyczność udziału w lekcji i terminowość oddawanych prac.  

e. Dodatkowe zadania dla chętnych, np. prezentacje.  

f. Zaangażowanie ucznia, wysiłek i czas włożony w wykonywanie zadania.  

g. Częstotliwość zadawania prac zależy od bieżącego materiału, predyspozycji uczniów 

oraz możliwości technicznych 

2. Ogólne kryteria oceniania  

a. Odpowiedzi ustne, gra na instrumencie, prace domowe i inne formy - na 

dotychczasowych zasadach.  

3. Jaki będzie sposób przesyłania prac.  

Zdalne prace domowe należy wysłać na pocztę e-mail, poprzez komunikator Messenger 

w postaci załączników, w treści wiadomości lub jako zdjęcie,  dopuszcza się  również 

możliwość wysłania pliku dźwiękowego  

O wszelkich problemach technicznych uczniowie informują nauczyciela na bieżąco.  W 

takiej sytuacji nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala inny termin ewentualnie 

formę napisania pracy kontrolnej.  

Jeśli uczeń nie może napisać pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, ustala  z 

nauczycielem inny termin.   

4. W jaki sposób będziemy przekazywać  uczniowi informację zwrotną?  

a. W postaci komentarzy do wystawionej oceny.  

b. Informacja zwrotna na pocztę email.  

c. Ustny komentarz podczas zajęć online.  

5. W jaki sposób uczeń może poprawić ocenę?  

a. Poprawa oceny może nastąpić w terminie do 2 tygodni. Jeżeli będzie potrzeba, to po 

indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem, może być wyznaczony dodatkowy 

termin poprawy.  

 

  

 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda) 

Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach lekcje mogą być 

przeprowadzane przy pomocy: wiadomości na poczcie elektronicznej, platform, stron i 
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serwisów internetowych. 

1. Co będzie oceniane? 

a) karta pracy, 

b) sprawdzian wiadomości, test lub quiz 

c) zadania pisemne (do tematu z podręcznika). 

d) systematyczność  i terminowość oddawanych prac 

e) prezentacje, zadania dodatkowe dla chętnych. 

2. Ogólne kryteria oceniania – na dotychczasowych zasadach. 

3. Jaki będzie sposób przesyłania prac ? 

a) Po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem prace można będzie wysłać na 

wskazany adres poczty elektronicznej, Messenger , platformę lub  inny sposób 

wskazany przez  nauczyciela w wyznaczonym  terminie.  

4. W jaki sposób będziemy przekazywać uczniowi informację zwrotną? 

a) w postaci komentarzy do wystawianych ocen 

5. W jaki sposób uczeń może poprawić ocenę? 

Poprawa oceny na dotychczasowych zasadach. Jeżeli będzie potrzeba, to po 

indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem, może być wyznaczony dodatkowy 

termin poprawy. 

Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (np. kartkówka, 

sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w sposób i w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie notatki do lekcji, 

wskazane zadania domowe lub wskazane zadania w ćwiczeniach, wypełnić 

przygotowane przez nauczyciela karty pracy lub zestawy zadań umieszczone na 

platformie lub na poczcie elektronicznej.  Zadania te mogą być sprawdzane przez 

nauczyciela na bieżąco lub mogą być sprawdzone po powrocie do szkoły. 

W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe 

przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt 

nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia. 

Wszystkie materiały udostępniane przez nauczyciela mają służyć wyłącznie nauczaniu 

zdalnemu, bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. 
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TECHNIKA  

Uczeń  regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela przedmiotu, który informuje o 

tym, które zadania należy sfotografować, nagrać itp. 

1. Uczeń zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela. 

 

2. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń 

rozwiązuje samodzielnie. 

 

3. Zadane prace przesyłane są przez nauczyciela za pomocą klasowego emaila  lub 

platformę 

 

4. Prace do sprawdzenia odsyłamy na adres e-mail podany przez nauczyciela 

przedmiotu. 

 

6. Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną 

uczniowi/rodzicowi, że otrzymał zadanie, pracę itp. 

 

7. Wykonane prace  techniczne uczeń zachowuje do powrotu do nauki w szkole. 

 

8. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie podanych przez siebie prac, zadań, 

treści. 

 

9. Zdjęcia wykonanych prac nadsyłane przez uczniów są oceniane zgodnie z PZO 

 

10. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z 

uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. 

 

11. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania zawartych w Statucie Szkoły. 

 

12. Problemy wynikające z zadawanych prac będą rozwiązywanie indywidualnie z 

nauczyciel –on-line. 

 

13. OCENIAJ=DOCENIAJ :) 

 

PLASTYKA 

 

1. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów: 



11 

 

 

a. Prace praktyczne ( ćwiczenia i zadania) 

 

b. Aktywność w pracy zdalnej (np. wykonywanie zadań dla chętnych, systematyczność 

odsyłania prac) 

 

c. Dodatkowe działania będące efektem indywidualnych pasji (udział w konkursach) 

 

2. Sposoby przesyłania prac do oceny: 

Prace mogą być odsyłane na adres e-mail udostępniony przez nauczyciela (w postaci 

załączników). 

Można przyjąć inne formy przesyłania prac po wcześniejszym uzgodnieniu z 

nauczycielem. Uczeń otrzymuje informację o konieczności odesłania pracy do oceny, 

jeśli będzie to wymagane. 

3. Kryteria oceniania nie ulegają zmianie. 

4. Poprawa ocen: 

Oceny cząstkowe: niedostateczne, dopuszczające i dostateczne mogą być przez ucznia 

poprawione w przeciągu dwóch tygodni od właściwego terminu wykonania pracy po 

wcześniejszym kontakcie z nauczycielem i wyrażeniu chęci poprawy stopnia. 

 

Uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie musi być średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

Przy wystawianiu ocen cząstkowych lub końcowej nauczyciel bierze pod uwagę 

wskazówki poradni psychologiczno – pedagogicznej (opinie i orzeczenia). 

 

5. Przesyłanie uczniom informacji zwrotnej: 

Każda praca na ocenę powinna być poprzedzona informacją o prawidłowym sposobie 

wykonania pracy. 

Informacja zwrotna od nauczyciela może być przesłana razem z pracą lub w oddzielnym 

pliku na pocztę elektroniczną lub w inny sposób ustalony przez nauczyciela w 

porozumieniu z uczniami. Pisemny krótki komentarz może zawierać pozytywne 
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informacje o pracy ucznia i uzyskanym efekcie, konstruktywne uwagi dotyczące 

niedoskonałości i błędów oraz informacje motywujące. 

 

HISTORIA  

 

1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 

a. karta pracy, 

b. sprawdzian wiadomości, test, kartkówka, 

c. analiza źródła historycznego i tekstów kultury, 

d. prezentacja, 

e. zadania pisemne (ćwiczenia do tematu z podręcznika, notatka), 

f. terminowość wykonywania zadanych prac. 

 

2. Sposób przesyłania prac: 

 

a. e - mail podany przez nauczyciela. 

b. inne formy przesyłania prac po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem 

 

3. Informacja zwrotna do ucznia przekazana będzie w: 

 

a. komentarzu do oceny, 

b. wiadomości przez e-mail, 

c. na lekcji on-line. 

 

4. Jeśli uczeń nie odeśle sprawdzianu, karty pracy, kartkówki, prezentacji w terminie, 

nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną lub N co oznacza “praca niewykonana”. 

Nauczyciel w komentarzu dodaje adnotację o niezrealizowanej formie oceniania. Przy 

ocenie pracy nauczyciel uwzględnia indywidualną sytuację ucznia. 

 

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie i formie 

uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu. 

 

 

MATEMATYKA 

1. Co będziemy oceniać? 
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a)  testy, prace pisemne, 

b) obowiązkowe zadania domowe, 

c) zadania dodatkowe dla chętnych, 

d) terminowość odsyłania prac, 

e) dodatkową aktywność ucznia. 

2. Ogólne kryteria oceniania. 

a) prace, w których przydzielane są punkty za wykonane czynności (np. testy, 

sprawdziany), 

- obowiązuje dotychczasowy system procentowy, 

b) terminowość odsyłania prac - nieuzasadnione 3 krotne nieodesłanie lub nieterminowe 

odesłanie obowiązkowych prac i zadań domowych skutkuje oceną niedostateczną. 

3. Jaki będzie sposób przesyłania prac? 

a) platformy edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli,  

b) po uzgodnieniu z nauczycielem uczeń może wysłać pracę na wskazany adres poczty 

elektronicznej,  Messenger lub  inny sposób wskazany przez  nauczyciela 

w wyznaczonym  terminie. 

4. W jaki sposób będziemy przekazywać uczniowi informację zwrotną? 

a) w postaci komentarzy do wystawianych ocen, 

b) podanie poprawnych rozwiązań i omówienie najczęściej popełnionych błędów, 

c) w przypadkach tego wymagających w formie indywidualnej korespondencji przez 

platformę lub pocztę elektroniczną. 

Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (np. kartkówka, 

sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w sposób i w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie notatki do lekcji, 

wskazane zadania domowe lub wskazane zadania w ćwiczeniach, wypełnić 

przygotowane przez nauczyciela karty pracy lub zestawy zadań umieszczone na 

platformie lub na poczcie elektronicznej.  Zadania te mogą być sprawdzane przez 

nauczyciela na bieżąco lub mogą być sprawdzone po powrocie do szkoły. 

W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe 

przesłanie prac np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt 

nauczycielowi lub wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia. 
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Wszystkie materiały udostępniane przez nauczyciela mają służyć wyłącznie nauczaniu 

zdalnemu, bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. 

 

INFORMATYKA 

Ocenie z informatyki będą podlegać:    

 tworzenie prezentacji multimedialnych na zadany temat, ćwiczenia lub karty pracy w 

programach graficznych i tekstowych lub w programie Excel, tworzenie prostej strony 

internetowej, definiowanie procedury z parametrem w języku Scratch i wywoływanie jej 

w programie. 

  prawidłowe treści, samodzielność wykonania, wkład pracy ucznia, wykonanie zadania 

w terminie.  

W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenie z informatyki będą podlegać:  

 ćwiczenia wykonane w środowisku programowania, prezentacje multimedialne o 

podanej tematyce, ćwiczenia lub karty pracy do wykonania w programie graficznym, 

tekstowym lub kalkulacyjnym. 

   Uczniowie bez dostępu do komputera będą mieć zadania do wykonania w innej 

formie. 

  Uczniowie z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi mogą mieć do zrobienia innego 

typu zadania lub tylko część zadań pojawiających się dla całej klasy.   

W celu uzyskania oceny, ćwiczenia należy wysyłać w terminie  adres email ustalony 

przez dyrektora szkoły. 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

-  karta pracy,  

- praca klasowa, sprawdzian wiadomości, test, kartkówka, 

- analiza źródła historycznego, wykresu, infografiki, ilustracji i tekstów kultury,  

- prezentacja,  

- zadania pisemne (ćwiczenia do tematu z podręcznika, notatka), 

- terminowość wykonywania zadanych prac.  

2. Sposób przesyłania prac: e-mail podany przez nauczyciela.  
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3. Informacja zwrotna do ucznia przekazana będzie w  formie komentarza do oceny,  

4. Jeśli uczeń nie odeśle zadania w terminie (sprawdzianu, karty pracy, kartkówki, 

prezentacji i różnego rodzaju ćwiczeń) nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.  Przy 

ocenie pracy nauczyciel uwzględnia indywidualną sytuację ucznia.  

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z pracy klasowej i sprawdzianu w 

terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

1. Ocenie podlegają:  

f. testy sprawnościowe wykonywane w domu  

g. systematyczność wykonywania ćwiczeń  

h. interaktywne quizy (przeprowadzane na platformach internetowych)  

i. prace pisemne (przepisy gier zespołowych)  

j. aktywność(przesyłanie zdjęć filmików z wykonywania ćwiczeń ) 

2. Kryteria oceniania: według dotychczasowych zasad 

3. Sposób przesyłania prac:e- mail, komunikator messenger  

4. Informacja zwrotna:  

Komentarz pisemny przez email lub słowny w czasie lekcji online  

5. Sposób przeprowadzania sprawdzianów i ich poprawa:  

Sprawdziany/ testy wysyłane przez email  (przeprowadzane na platformach 

internetowych, w plikach wysyłanych przez nauczyciela, bądź w inny wskazany 

przez nauczyciela sposób)  

 RELIGIA  

 

 W trakcie zdalnego nauczania uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w 

zaproponowanej przez szkołę / nauczyciela formie nauczania z wykorzystaniem narzędzi 

do łączności zdalnej i technik multimedialnych. 

 Na lekcjach religii odbywających się w miarę możliwości zdalnie obowiązują zasady 

zachowania uczniów zgodnie z zasadami ogólnorozumianej etykiety obecności w sieci 

Internet. Uczniowie uczestniczący w zorganizowanej lekcji online mogą być oceniani za 

aktywność na czatach związaną z tematem lekcji. Każdego ucznia obowiązuje 
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systematyczna praca. Uczniowie nieuczestniczący w lekcji online otrzymują zadania na 

podstawie podręcznika, do wykonania wg instrukcji nauczyciela. 

 Dla poprawnego ocenienia postępów w nauce uczeń jest informowany o rodzajach prac 

i zadań oraz możliwej do uzyskania ocenie. Uczniowie wysyłają na podany przez 

nauczyciela adres e-mail wykonane prace i zdjęcia wykonanych zadań w zeszycie 

ćwiczeń z poszczególnych tematów (dotyczy uczniów klas od 1 do 4), zdjęcia notatek w 

zeszycie przedmiotowym (dotyczy uczniów klas od 5 do 8). Ocenianiu podlegają: 

 zaangażowanie uczniów w dyskusji na lekcji, 

 wypowiedzi w trakcie zajęć, 

 aktywność, 

 przygotowanie do lekcji, 

 odczytywania wiadomości, itp., 

 prace pisemne, ustne, prezentacje, interaktywne formularze i sprawdziany oraz 

staranność wykonywanych prac. 

 

 Nauczyciel odpowiada na każdy e-mail z pracą ucznia, informując o sprawdzeniu zadań 

i otrzymanej ocenie. Prace nadsyłane przez uczniów są oceniane plusami lub minusami. 

Pięć plusów to 5. Jeśli uczeń odeśle pracę w terminie późniejszym (w ciągu kolejnego 

tygodnia) usuwamy minus, ale za tę pracę już nie otrzyma plusa. W ciągu całego okresu 

nauczania zdalnego mogą pojawić się prace, za które zostanie postawiona ocena z 

przyjętej skali ocen. Nauczyciel na każdej lekcji wyznacza termin na wykonanie 

podanych przez siebie prac i zadań. Podane zasady mają charakter otwarty. W miarę 

potrzeb mogą ulec modyfikacji. 

 

 


