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Zasady oceniania na nas nauczania zdalnego 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku 

 
 
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone 
zostały rozwiązania prawne1 umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach 
organizacyjnych. Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia                
na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, 
w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane. 

Wymagania edukacyjne pozostają zgodne z postanowieniami Statutu oraz Przedmiotowymi Systemami 
Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Modyfikacji ulegają jedynie sposoby weryfikacji wiedzy         
i umiejętności uczniów. 

 
I Edukacja wczesnoszkolna 
 
W edukacji wczesnoszkolnej nadal obowiązują zasady oceniania zawarte w Szkolnym Systemie 
Oceniania Edukacji Wczesnoszkolnej. 
Ocenie podlegają: 

1. Systematyczność wykonywania i przysyłania zadanych prac. 
2. Zadania wykonane przez ucznia i udokumentowane w formie zdjęć, nagrań lub filmików. 
3. Staranność i dokładność wykonanych zadań. 
4. Zaangażowanie uczniów w wykonywanie dodatkowych, udokumentowanych prac. 

 
II Religia 
 
Ocenianie podlegają: 

a) prace długoterminowe, projekty, 
b) prace domowe, 
c) notatka z lekcji. 
 

III Język polski 
 

1. Ocenie podlegają zadania i prace obowiązkowe (obejmujące wymagania podstawowe) oraz 
nadobowiązkowe: 

a. karty pracy, kartkówki, ćwiczenia 
b. praca z tekstem literackim, czytanie ze rozumieniem, 
c. krótka i dłuższa wypowiedź pisemna, 
d. zadania rozwijające, samodzielne przemyślenia na podst. czytanego tekstu, projekty, 

przekłady intersemiotyczne, plakaty, itp. 
2. Przy wystawianiu oceny za zadania i prace nauczyciel bierze pod uwagę: 

a. zgodność z poleceniem, 
b. wartość merytoryczna pracy, 
c. poprawność językowa, 
d. staranność i estetyka, 
e. terminowość, 
f. indywidualne możliwości i ograniczenia ucznia. 

 
                                                             
1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 20 marca 2020r. 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). 
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IV język angielski 
 

1. Ocenie podlegają zadania i prace obowiązkowe (obejmujące wymagania podstawowe) oraz 
nadobowiązkowe (dla chętnych): 

a. zadania z podręcznika i ćwiczeń, 
b. czytanie ze zrozumieniem i słuchanie, 
c. karty pracy, kartkówki, 
d. tworzenie wypowiedzi pisemnej w j. angielskim, 
e. wykonanie projektów, zadań on-line, 
f. systematyczny udział w zadaniach grupowych typu Live - na żywo (kl.8). 

2. Przy wystawianiu oceny za zadania i prace nauczyciel bierze pod uwagę: 
a. poprawność i staranność, 
b. terminowość, 
c. możliwości i ograniczenia ucznia. 

 
V Język niemiecki 
 
Ocenie podlega: 

1. Wykonywanie zadań przez uczniów: karty pracy, zadania z zeszytu ćwiczeń, książki, ćwiczenia 
z rozumienia tekstu czytanego.  

2. Pisemne odpowiedzi przekazywane drogą mailową bądź za pomocą dziennika elektronicznego. 
Weryfikacja wiedzy i umiejętności: 

1. Uczeń jest informowany przez nauczyciela o swoich postępach za pomocą maila lub dziennika 
elektronicznego, otrzymuje ocenę w sali stopniowej.  

2. kontrola terminowego wykonywania zadań.  
  
VI Muzyka  
 
Ocenie podlegają: 

1. Systematyczność wykonywania i przysyłania zadanych prac. 
2. Zadania wykonane przez ucznia i udokumentowane w formie zdjęć, nagrań lub filmików. 
3. Staranność, dokładność i zaangażowanie w wykonywanie zadań. 

 
VII Historia, wso, edb i plastyka 
 

1. Oceny podczas nauczania zdalnego są zdobywane przez uczniów poprzez przesyłanie 
wykonanych kart pracy, zeszytów ćwiczeń, prezentacji, zdjęć prac plastycznych, projektów 
edukacyjnych. 

2. Oceny zdobywane podczas nauki zdalnej są oceniane z wagą 1 – tak, jak zadania domowe – 
maksymalna ocena z historii wosu i edb to bdb. 

3. Oceny za zadania dodatkowe są oceniane z wagą 2 – tak, jak wcześniej. 
4. Oceny będą wystawione zgodnie ze średnią i zasadami ustalonymi przez statut i PSO. 
5. Nauczyciel może podwyższyć ocenę biorąc pod uwagę: 

a) terminowość dostarczania prac, 
b) wykonywanie zadań dodatkowych. 

 
VIII Matematyka i fizyka 
 
Ocenie podlegają: 

a) odpowiedzi pisemne w formie kart pracy z bieżącego materiału nauczania wysyłanych 
przez nauczyciela z określeniem terminu wykonania obejmujący materiał z całego działu 
lub jego części, 

b) obowiązkowe zadania domowe dot. bieżącego materiału odsyłane przez uczniów w formie 
zdjęć, plików Word, 

c) nieobowiązkowe zadania domowe dla uczniów aktywnych, 
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d) po sprawdzeniu prac pisemnych uczniów (karty pracy, zadania domowe) przesyłanie do 
uczniów poprawnie wykonanych zadań, tych, z którymi uczniowie mieli największe 
kłopoty lub sobie nie poradzili, 

e) prezentacje multimedialne dot. treści nauczania o tematyce wybranej przez nauczyciela 
(Fizyka), 

f) zadania, notatki wykonane przez uczniów i wysłane do nauczyciela z własnej inicjatywy, 
g) obserwacja aktywności ucznia poprzez monitorowanie stanu odczytywania wiadomości – 

lekcji zdalnych przesyłanych przez nauczyciela. 
 
IX Przyroda, biologia, chemia, geografia 
 
Ocenie podlegają: 

a) Przygotowanie materiałów (np. prezentacje, plakaty itp.), 
b) prace pisemne (karty pracy obowiązkowe i nieobowiązkowe, które dołączone są jako 

załączniki do wiadomości o lekcji; zadania w zeszytach ćwiczeń oraz zeszytach 
przedmiotowych; autorskie notatki graficzne tzw. edunotki), 

c)  udział w konkursach o szeroko pojętej tematyce przyrodniczej, 
d) miniprojekt uczniowski o tematyce przyrodniczej, 
e) testy i kartkówki on-line, 
f) szczególna aktywność podczas nauczania zdalnego. 

 
Wszystkie w/w wytwory działalności uczniów powinny być przesłanie w formie zdjęć lub skanów na 
nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (dziennik elektroniczny lub e-mail podany 
przez nauczyciela). Na czas nauczania zdalnego wagi ocen w/w przedmiotów pozostają bez zmian. 
W czasie nauczania zdalnego w dzienniku elektronicznym oceny w/w przedmiotów oznacza się jako 
"lz" (lekcja zdalna). 
 
 
X Technika 
 
Ocenie podlegają: 

1.  Odpowiedź pisemna. 
2. Zadanie praktyczne (w tym zadania dodatkowe dla chętnych). 
3. Wykonanie zadania z podręcznika / ćwiczeń/ karty pracy (w tym zadania dodatkowe dla 

chętnych). 
4. Systematyczne wykonywanie zadań on-line. 
5. Wykonanie projektu. 

 
XI Informatyka 
 
Ocenie podlegają: 

1. Wykonanie zadania z podręcznika / ćwiczeń/ karty pracy (w tym zadania dodatkowe dla 
chętnych). 

2. Wykonanie zadania on-line. 
3. Wykonanie projektu (grupowego lub indywidualnego) lub zadania długoterminowego                   

z użyciem programu komputerowego określonego przez nauczyciela. 
4. Zadania dodatkowe dla chętnych na ocenę celującą na koniec roku (raz w semestrze po ustaleniu 

z nauczycielem). 
5. Umiejętność stosowania kluczowych umiejętności z obszaru informatyki wypracowanych           

w młodszych klasach (np. umiejętność wysyłania wiadomości z załącznikami na skrzynkę 
pocztową e-mail). 
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XII wychowanie fizyczne 
 
Ocenie podlega: 

1. Odbiór materiałów przygotowanych przez nauczyciela (frekwencja). 
2. Dzienniczek sprawności fizycznej. 
3. Wykonywanie zadawanych prac. 
4. Przygotowanie referatu. 

 
 
 


