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ZAŁĄCZNIK nr 1  

do Zarządzenia nr 16/2019/2020 

z dnia 25.03.2020r. 

 

 

ZASADY OCENIANIA PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO  

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach   

 

Zasady ogólne 
 

1. W związku z koniecznością prowadzenia nauczania na odległość wprowadza się aneksy do 
kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

2. Ustalone kryteria mają na celu realizację podstawy programowej, monitorowanie postępów 
edukacyjnych uczniów oraz weryfikację ich wiedzy i umiejętności. 

3. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwację ich aktywności, udzielanie ustnej 
lub pisemnej informacji zwrotnej na platformie edukacyjnej, w dzienniku elektronicznym oraz 
na podstawie zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną. 

4. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące. 
5. W związku ze specyficzną sytuacją związaną z wprowadzeniem e-nauczania rezygnujemy  

z wszystkich form kontroli niemożliwych do zrealizowania w obecnych warunkach. 
6. Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości uczniów, 

zapisy opinii oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
7. Prace uczniowskie powinny być zamieszczane na platformie Classroom (klasy 4-8)/ ClassDojo 

(klasy 0-3), przekazywane przez e-dziennik/przesyłane na adres mailowy nauczyciela w 
terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Możliwy jest jednak wybór innego 
sposobu dogodnego dla ucznia i rodzica (należy ustalić to indywidualnie z nauczycielem). 

8. Jeśli dziecko nie ma dostępu do Internetu, rodzic/prawny opiekun informuje o tym 
wychowawcę/ nauczyciela, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi 
potrzebnych materiałów. 

9. W przypadku trudności spowodowanych chorobą, awarią sprzętu lub niemożliwością 
skorzystania z komputera w wyznaczonym terminie, po uzyskaniu takiej informacji od 
rodziców, nauczyciel ustala z uczniem nowy termin wykonania zadania. 

10. Uczeń i rodzic mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych zadań oraz 
do otrzymania informacji zwrotnej na temat swoich postępów m.in. w czasie konsultacji (grafik 
udostępniony na stronie internetowej szkoły). 

11. Prace każdy uczeń powinien wykonać samodzielnie. 
 
 
SPOSOBY OCENIANIA W KLASACH 0-3 
 
Ocenianiu zdalnemu podlegać będą:   

 aktywność i systematyczność pracy,   

 uzupełnione i odesłane karty pracy,  

 prace plastyczno-techniczne  

 prezentacje -pliki audio-wideo,   

 testy sprawdzające, wykonywane drogą elektroniczną lub wykonane ręcznie i przesłane pocztą 
tradycyjną – ćwiczenia 
Z języka obcego oceniane będą: tłumaczenia z j. obcego, karty pracy oraz obowiązkowość. 
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Wszystkie zdania powinny być wykonane w wyznaczonym terminie. Nauczyciel uwzględni 
jednak trudności, które mogą zaistnieć w czasie nauczania zdalnego i może indywidualnie 
ustalić dodatkowy termin na wykonanie zadania.     

 
 
SPOSOBY OCENIANIA W KLASACH 4-8 
 

1. Ocenianiu zdalnemu podlegać będą działania w 4 obszarach: aktywności ucznia, przygotowaniu 
projektu, napisaniu wypracowania (język polski) i rozwiązaniu testów, quizów on-line. Poniżej 
przedstawiamy katalog proponowanych przykładów działań z tych 4 obszarów:  

● aktywność i systematyczność pracy;   
● uzupełnione karty pracy, odsyłane do nauczyciela;  
● prace plastyczne, techniczne;  
● prezentacje;  
● pliki audio i wideo;  
● projekt;  
● testy sprawdzające, wykonywane drogą elektroniczną;  
● ćwiczenia, tłumaczenia z języka obcego, testy, zadania egzaminacyjne. (tj. mail, wiadomość), 

krótkie opisy. 
 

Zespół przedmiotowy nauk ścisłych 
(matematyka, fizyka, biologia, chemia, przyroda, geografia, informatyka) 

 

 
 

I Sposoby oceniania ucznia:  
 
Uczeń może otrzymać ocenę za:   
● wykonywanie pracy w dokumentach dostępnych w chmurze na Classroom – pojedyncze 

zadania, testy, karty pracy; 
● wykonywanie quizów np, w Quizziz, Kahoot,Wordwall i innych;  
● wykonywanie zadań dodatkowych, np. Tydzień Szyfrowania;  
● aktywność i systematyczność w pracy na platformie Classroom;  
● sprawdziany na platformie Classroom.  
 
II Monitorowanie postępów ucznia:  
 
● nauczyciel sprawdza zadania wykonane przez uczniów, komentuje zadania, wskazuje 

popełnione błędy – komentarze są widoczne dla uczniów – zadania wykonane w chmurze 
poprzez Classroom;  

● nauczyciel zapisuje raporty z przeprowadzonych quizów.  
 
III Sposób informowania o postępach:  
 
● ocenione karty pracy, zadania egzaminacyjne dla klasy 8, pojedyncze zadania – ocena 

punktowa, bez oceny,  dopuszczalna ocena do dziennika, komentarz n-la na Classroom 
lub  na maila z informacją zwrotną dla ucznia;  

● wiadomość do rodziców – na końcu tygodnia w przypadku braku pracy ucznia lub z 
pochwałą za systematyczną pracę ucznia. 
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Zespół przedmiotowy humanistyczny  
(j. polski, j. obcy, historia, wos, religia) 

 I Sposoby oceniania ucznia:  
 
Uczeń może otrzymać ocenę za:  
● wykonywanie pracy w dokumentach dostępnych w chmurze na Classroom – pojedyncze 

zadania, karty pracy,  które zrobione odsyła do nauczyciela;  
● wykonywanie quizów Quizziz, Kahoot, testów podsumowujących wiedzę na platformie 

wsipnet ,, wykonywanie quizów na Wordwall, z formularzy Google;  
● wykonywanie zadań dodatkowych – jeśli uczeń ma na to ochotę;  
● aktywność i systematyczność w pracy na platformie Classroom;  
● sprawdziany na platformie Classroom i innych platformach.  
 
II Monitorowanie postępów ucznia:  
 
● nauczyciel sprawdza zadania wykonane przez uczniów, komentuje zadania, wskazuje 

popełnione błędy – komentarze są widoczne dla uczniów – zadania wykonane w chmurze 
poprzez Classroom;  

● nauczyciel zapisuje raporty z przeprowadzonych quizów.  
 
III Sposób informowania o postępach:  
 
● ocenione karty pracy, zadania egzaminacyjne dla klasy 8, pojedyncze zadania – ocena 

liczbowa, dopuszczalna także ocena punktowa, komentarz nauczyciela na Classroom, 
przez e-mail;  

● wiadomość do rodziców – na końcu tygodnia w przypadku braku pracy ucznia lub 
systematycznej pracy.  

 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych  
(w-f, plastyka, muzyka, technika) 

 I Sposoby oceniania ucznia:   
 
Uczeń może otrzymać ocenę za:  
● aktywność i systematyczność w pracy na platformie Google Classroom;  
● wykonywanie zadań w dokumentach dostępnych na platformie Classroom - karty pracy, 

pojedyncze zadania;  
● wykonywanie zadań dodatkowych, np. plakat, prezentacja multimedialna, clip video  

o tematyce sportowej (zespołowe gry sportowe, gimnastyka, taniec, itp.);  
● wykonane prace plastyczne i techniczne potwierdzone zdjęciem.  
 
II Monitorowanie postępów ucznia:  
 
● Nauczyciel sprawdza zadanie wykonane przez uczniów, komentuje zadania, wskazuje 

popełnione błędy - komentarze są widoczne dla uczniów (Google Classroom), e- mail.  
 
III Sposoby informowania o postępach:  
 
● ocenianie kart pracy i zadań dodatkowych (prezentacje, plakat) - ocena punktowa;  
● zadania z plastyki i techniki /praktyczne/ - ocena liczbowa;  
● komentarz na platformie Classroom, e-mail;  
● Wiadomość do rodziców - informacja na koniec tygodnia o braku aktywności i pracy 

ucznia. 

 


