
   Przedmiotowe zasady oceniania w okresie nauczania zdalnego obowiązujące od dnia 

25 marca 2020 r. do odwołania. 

1. Oceny są jawne. Każda ocena opisana jest komentarzem.  

2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej 

ocenie  w zakresie aktywności i  wiedzy.   

3. O ocenach ucznia, uczniowie są systematycznie informowani poprzez wpis do 

dziennika elektronicznego Librus. 

4. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej 

uzyskane  w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w 

obszarze aktywności i wiedzy. Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową 

uzyskanych ocen bieżących.  

5. Wprowadza kategorię oceny nauczanie zdalne o wadze 1.   

6. Przy ocenianiu obowiązuje skala ocen 1-6. 

7. Przy ocenie aktywności uczniów można użyć znaku „+” , dla tych, którzy wykażą się 

systematycznością i rzetelnością. Po otrzymaniu trzech „ +”   uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. 

8. Prace klasowe oraz inne prace, z przed 25.03. 2020, będzie można poprawić online - 

po indywidualnych konsultacjach z nauczycielem. 

 

I. Zasady oceniania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

• uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach: zadania  (waga 1) i aktywność 

(waga1) 

• przy ocenianiu pod uwagę będą  brane następujące kryteria: poprawność wykonania 

zadania, przestrzeganie terminu wykonania zadania,  

• dla chętnych nauczyciel może zaproponować zadania dodatkowe,  

• nie będą przeprowadzane nowe sprawdziany, prace klasowe (waga 3 ) 

 

II. Zasady oceniania w zakresie przedmiotów humanistycznych i języków obcych  

Ocenianiu podlegać będą: 

• zadania pisemne, zawarte w opracowanych przez nauczycieli kartach pracy, 

ćwiczeniach przedmiotowych   

• prace pisemne - n-el proponuje formę zadania, np. wypracowanie, list, krzyżówka, itp. 

• aktywność - czyli systematyczność i terminowość  

• zadania dodatkowe (dla chętnych): plakat, rysunek, artykuł, film, prezentacja itp.  

• gry interaktywne (dla chętnych):  quizy, krzyżówki, memory itp.  

• formy wypowiedzi ustnych, np. czytanie, recytacja, znajomość słówek i  inne  oceniane 

podczas bezpośrednich kontaktów online lub nagrane na filmie. 

III. Zasady i kryteria oceny w zakresie przedmiotów artystycznych 

Nauczyciel plastyki, muzyki, techniki przesyła uczniowi materiały edukacyjne (ćwiczenia, link 

do filmu, artykułu, prezentacji itp.) w zakresie aktywności i wiedzy, wynikające z wymagań z 

podstawy programowej oraz programu nauczania, który został dopuszczony do użytku 

szkolnych programów przez Dyrektora Szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Tematy 



powinny dotyczyć wszystkich bloków tematycznych określonych w podstawie programowej. 

Nauczyciel powinien określić jakie zadanie ma do wykonania uczeń i wysłać mu to w module 

,,zadania domowe’’. Pamiętać należy o dostosowaniu zadań i materiałów do danego poziomu 

edukacyjnego.   

W przedmiotach artystycznych przy ocenianiu będą brane pod uwagę: 

✓ pomysłowość 

✓ kreatywność 

✓ zaangażowanie 

✓ staranność 

✓ obowiązkowość 

✓ systematyczność 

 

IV. Zasady i kryteria oceny z przedmioty wychowanie fizyczne  

Nauczyciel wychowania fizycznego przesyła uczniowi materiały edukacyjne 

(ćwiczenia, link do filmu, artykułu, prezentacji itp.) w zakresie aktywności i wiedzy, 

wynikające z wymagań z podstawy programowej oraz programu nauczania, który został 

dopuszczony do użytku szkolnych programów przez Dyrektora Szkoły, w której nauczyciel jest 

zatrudniony. Nauczyciel powinien określić jakie zadnie ma do wykonania uczeń. Pamiętać 

należy o dostosowaniu ćwiczeń i materiałów do danego poziomu edukacyjnego.   

Uczeń powinien: przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, 

obejrzeć film instruktażowy,  odpowiedzieć na pytania, oraz wykonać zadania wskazane w 

wysłanym materiale. 

Ucznia nie należy przeciążać zadaniami teoretycznymi z przedmiotu wychowanie 

fizyczne. Proponujemy jedną krzyżówkę, quiz dla ucznia przeznaczyć na dwa tygodnie. 

Pozostałe zadania, które nauczyciel zaproponuje uczniom (przesyłając link lub gotowe zestawy 

ćwiczeń)  powinny mieć formę ćwiczeń ruchowych, które nie podlegają ocenie w nauczaniu 

online.  Uczeń wypełnia kartę aktywności ucznia i przesyła ją wypełnioną na koniec tygodnia 

co oceniane jest przez nauczyciela jako aktywność. 

V. Zasady oceniania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

Ocenianiu podlegać będą zadania (karty pracy, ćwiczenia, prace pisemne, plastyczne) 

wysyłane w sposób zdalny do uczniów za pośrednictwem rodziców. Kryteria oceny to przede 

wszystkim systematyczność i zaangażowanie w wykonaniu zadań. Dodatkowo oceniane będą 

inne formy aktywności, tj. zdjęcia przedstawiające działania dzieci, filmiki i inne dowolne 

prace uczniów przesłane w przyjętej przez nauczyciela formie. 

Oceny za wykonane zadania oraz komentarze do nich będą wpisane 

 w dzienniku elektronicznym( LIBRUS). 

Zasady mogą  ewaluować w czasie trwania zdalnego nauczania. 

 


