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WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

1/ Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2/ Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość 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/ Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej, wykorzystując platformę Microsoft Teams, dziennik elektroniczny Librus, a także inne 
narzędzia informatyczne. 

 
4/ Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby 
nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości. 
 
5/ W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów może odbywać się w formie:  
1) ustnej (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem),  
2) pisemnej (np. sprawdziany, testy, kartkówki, karty pracy), 
3) praktycznej (np. prace samodzielne uczniów). 
 
6/ Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie. 
 
7/ Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i 
możliwościom. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym 
członkom rodziny. 
 
8/ Zaliczenie danej partii materiału czyli testy, sprawdziany, prace klasowe, kartkówki odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem. 
 
9/ Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między 
uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia. 
 
10/ W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania 
wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
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11/ O ile uczeń jest objęty indywidualnym wsparciem nauczyciela wspomagającego – zadania otrzymuje także nauczyciel wspomagający ucznia 
i ten dostosowuje materiał według zaleceń opinii/orzeczenia PPP. 

12/ Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych 
przedmiotów. 

13/ Uczeń ma prawo do poprawy oceny w formie i trybie zapisanym w  przedmiotowych zasadach oceniania z każdego przedmiotu. 
 
14/ O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

 
15/ Jeżeli uczeń nie wykonuje zadań zleconych przez nauczyciela, nie odbiera poczty w dzienniku elektronicznym lub nie uczestniczy w lekcjach 
online, nauczyciel i/lub wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz poinformować dyrektora 
szkoły. 

 
16/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 

17/ Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły. 

18/ O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu 
pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 
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Zachowanie 
 

W kryteriach oceny zachowania dodajemy kategorię: Zachowanie uczniów w trakcie zdalnego nauczania. 

Punty w tej kategorii (0 - 5pkt) przyznawane są jednorazowo przez nauczyciela każdego przedmiotu na zakończenie zdalnego nauczania.  

Ocenie będzie podlegać: 

1. Zaangażowanie ucznia w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, samodzielna i systematyczna praca. 

2. Przestrzeganie regulaminu korzystania z platformy Teams, w tym korzystanie z czatu. 

3. W miarę możliwości terminowe przesyłanie zadanych prac. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – zdalne nauczanie 

Język polski 

1/ W czasie trwania zdalnego nauczania nauczyciel każdorazowo wysyła uczniom w dzienniku elektronicznym librus materiał lekcyjny, tj. temat 

lekcji wraz z notatką i/lub  ćwiczeniami – niezależnie od tego, czy jest to lekcja online czy poprzez librus. Dzięki temu uczniowie, którzy z 

różnych przyczyn nie uczestniczyli w lekcji online, mają na bieżąco dostęp do materiałów lekcyjnych. 

2/ Uczniowie są oceniania za: zadania domowe i prace pisemne wykonane w zeszycie przedmiotowym lub w zeszytach ćwiczeń, karty pracy, 

zadania na platformach edukacyjnych, a także za aktywność i odpowiedzi podczas lekcji online na platformie Teams. 

3/ Uczniowie przesyłają prace pisemne lub zdjęcie/skan wykonanych ćwiczeń we wskazany przez nauczyciela sposób i na wskazany przez 

nauczyciela adres: przez zadania domowe na platformie librus lub służbowy email danego nauczyciela podany w wiadomości uczniom.  

4/ Za pracę domową w postaci dłuższych form wypowiedzi, np. opowiadanie, przemówienie, streszczenie itp. uczniowie uzyskują oceny, zaś za 

krótsze formy, np. notatka, odpowiedź na pytanie, zadanie w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń- za każde przesłane (na polecenie nauczyciela) 

zdjęcia/skanu pracy otrzymują plus.  

5/ Zgodnie z zasadami oceniania przyjętymi we wrześniu (są wklejone do zeszytu) za 8 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

6/ Nauczyciel może przygotować różne formy sprawdzające wiedzę i umiejętności, np. testy lub kartkówki na dostępnych platformach 
edukacyjnych. 

7/ Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie w librusie z tygodniowym wyprzedzeniem. Określona zostanie 
dokładna data i godzina testu oraz czas, jaki będzie przeznaczony na test np. 30 min tak, aby uczniowie mogli dostosować potrzebę korzystania 
z komputera do innych domowników. 

8/ Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę, powinien napisać test w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

9/ Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania. 

10/ Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019). 
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Język angielski i język niemiecki 

SPOSOBY OCENIANIA: 

1. Cyfrowo: w skali od 1- 6 oceniane są odpowiedzi ustne, prace pisemne, prace praktyczne. 
2. Dopuszcza się stawianie „+” oraz „-”  przy ocenach bieżących. 
3. Plusem lub minusem: oceniana będzie aktywność na lekcji. Suma 6 znaków „+” daje ocenę 6 (celującą). 
4. Znak „-” otrzymuje uczeń, który: 

− nie potrafi podać poprawnej odpowiedzi z zakresu podstaw programowych potrzebnych do realizacji lekcji 

− nie przesyła zadań,  ćwiczeń, pracy domowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie 

− Suma 3 znaków „- ”daje ocenę 1 (ndst).  
 

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 

Uczeń otrzymuje oceny za: 

− odpowiedź ustną (reakcje językowe , dialogi) – online  

− testy gramatyczno- leksykalne w formie quizu online 

− pisemne kartkówki ze znajomości słownictwa (może być niezapowiedziana) - forma online 

− ustne sprawdzenie znajomości gramatyki i słownictwa, jeśli inne formy nie będą możliwe do przeprowadzenia 

− pisemne zadania domowe w formie online 

− pracę na lekcji -  online 

− projekty w celu podniesienia oceny na wyższą w sytuacjach wyczerpania innych form (np. poprawa sprawdzianu) - prezentacja 

− sprawdzian obejmujący większy zakres materiału, np. jeden dział, zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – w 
formie online  

− sprawdzian końcoworoczny w formie online  
a) Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego. 
b) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy na koniec semestru  jednego najsłabiej napisanego sprawdzianu w terminie ustalonym przez 

nauczyciela online. 
c) Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, musi go zaliczyć w terminie dwóch tygodni  w formie uzgodnionej z nauczycielem – 

niedotrzymanie terminów skutkować będzie oceną niedostateczną. 
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KRYTERIA OCENIANIA  

Celujący  – powyżej 95% - 100% 

Bardzo dobry   – powyżej 85% - 95% 

Dobry    – powyżej 70% - 85% 

Dostateczny   – powyżej 50% - 70% 

Dopuszczający   – powyżej* 30% - 50% 

Niedostateczny   – 0% -  30% 

1. Podstawę ustalenia oceny klasyfikacyjnej stanowią: min. 3 oceny (przy trzech godzinach lekcyjnych) i co najmniej 51% obecności ucznia 
na zajęciach edukacyjnych. 

2. Nauczyciel ma prawo wystawić cząstkową ocenę celujący za: 

− osiągnięcie wysokiego wyniku w konkursie językowym lub aktywne przygotowanie i udział w konkursie, 

− prezentację projektu językowego, 

− omówienie wybranych wcześniej tekstów w języku angielskim/niemieckim. 
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Historia 

1/ W czasie zdalnego nauczania oceniane będą: 

a/  zadania w zeszycie ćwiczeń (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z 

podanymi przez nauczyciela kryteriami, 

b/ dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami, 

c/ testy, które uczeń będzie wykonywał na platformie Office 365 i/lub www.quizziz.com. 

2/ Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z 

kryteriami.  

3/ Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania. 

Matematyka 

1/ Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2/ Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

a/ Testy, sprawdziany i karty pracy (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału, do wykonania i odesłania w wyznaczonym czasie), 
w przypadku niedostosowania się do terminu odesłania testu, sprawdzianu, karty pracy bez ważnego powodu -  uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

b/ W razie zaistnienia ważnego powodu pracę można odesłać w innym terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem 

c/ Wykonane zadania, karty pracy, sprawdziany  przesyłane są  przez uczniów  poprzez dziennik elektroniczny librus - zakładka „zadania 
domowe” lub pocztę służbową.  

d/ Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać. 

http://www.quizziz.com/
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3/ Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019). 

Przyroda, biologia, geografia, chemia i fizyka 

1. Stosowana jest skala ocen przyjęta w WSO: 

95% lub więcej - ocena celująca (6) 

85% - 94% - ocena bardzo dobra (5) 

70% - 84% - ocena dobra (4) 

50% - 69% - ocena dostateczna (3) 

31% - 49% - ocena dopuszczająca (2) 

30% i mniej - ocena niedostateczna (1) 

2. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

a) sprawdzian, test lub praca klasowa (materiał z całego działu), 

b) kartkówka lub odpowiedź ustna z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

c) prace domowe, 

d) praca na lekcji,  

3. Uczeń za różne formy aktywności zdobywa plusy i minusy, które przekładają się na oceny: sześć plusów to ocena celująca, cztery minusy to ocena 
niedostateczna. 

5. Aktywność na lekcji, referaty, plakaty, prezentacje, projekty są ocenami uzupełniającymi wobec ocen z punktu drugiego. Prace dodatkowe mogą 
przeważyć na rzecz lepszej oceny. 
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8. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej raz w semestrze w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i uwzględnia sytuację ucznia. 
 
9. Powyższy system oceniania może być modyfikowany wraz z pojawieniem się sytuacji, które nie zostały tutaj uwzględnione, a mogą zaistnieć w trakcie 
pracy. 

10. Na lekcjach obowiązują zasady zachowania zawarte w WSO (Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania uczniów w Szkole Podstawowej im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach). 

Wiedza o społeczeństwie 

1. Stosowana jest skala ocen przyjęta w WSO: 

95% lub więcej - ocena celująca (6) 

85% - 94% - ocena bardzo dobra (5) 

70% - 84% - ocena dobra (4) 

50% - 69% - ocena dostateczna (3) 

31% - 49% - ocena dopuszczająca (2) 

30% i mniej - ocena niedostateczna (1) 

2. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

a) sprawdzian, test lub praca klasowa (materiał z całego działu), 

b) kartkówka lub odpowiedź ustna z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

c) prace domowe, 

d) praca na lekcji,  
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3. Uczeń za różne formy aktywności zdobywa plusy i minusy, które przekładają się na oceny: sześć plusów to ocena celująca, cztery minusy to ocena 
niedostateczna. 

5. Aktywność na lekcji, referaty, plakaty, prezentacje, projekty są ocenami uzupełniającymi wobec ocen z punktu drugiego. Prace dodatkowe mogą 
przeważyć na rzecz lepszej oceny. 

8. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej raz w semestrze w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i uwzględnia sytuację ucznia. 
 
9. Powyższy system oceniania może być modyfikowany wraz z pojawieniem się sytuacji, które nie zostały tutaj uwzględnione, a mogą zaistnieć w trakcie 
pracy. 

10. Na lekcjach obowiązują zasady zachowania zawarte w WSO (Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania uczniów w Szkole Podstawowej im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach. 

Informatyka  

1. Stosowana jest skala ocen przyjęta w WSO: 

95% lub więcej - ocena celująca (6) 

85% - 94% - ocena bardzo dobra (5) 

70% - 84% - ocena dobra (4) 

50% - 69% - ocena dostateczna (3) 

31% - 49% - ocena dopuszczająca (2) 

30% i mniej - ocena niedostateczna (1) 

2. Formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

a) sprawdzian, test lub praca klasowa (materiał z całego działu), 
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b) kartkówka lub odpowiedź ustna z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

c) prace domowe, 

d) praca na lekcji,  

3. Uczeń za różne formy aktywności zdobywa plusy i minusy, które przekładają się na oceny: sześć plusów to ocena celująca, cztery minusy to ocena 
niedostateczna. 

5. Aktywność na lekcji, referaty, plakaty, prezentacje, projekty są ocenami uzupełniającymi wobec ocen z punktu drugiego. Prace dodatkowe mogą 
przeważyć na rzecz lepszej oceny. 

8. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej raz w semestrze w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i uwzględnia sytuację ucznia. 
 
9. Powyższy system oceniania może być modyfikowany wraz z pojawieniem się sytuacji, które nie zostały tutaj uwzględnione, a mogą zaistnieć w trakcie 
pracy. 

10. Na lekcjach obowiązują zasady zachowania zawarte w WSO (Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania uczniów w Szkole Podstawowej im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach. 

Technika 

 

W zakresie nauczania zdalnego: 

 

1.  Zadania praktyczne do wykonania będą ocenione po powrocie do szkoły. 

 

2.  Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych, informacji zawartych w podręczniku lub mogą korzystać z 

własnych źródeł. 

 

3. Sprawdziany wiadomości są przekazywane przez nauczyciela poprzez szkolny portal Librus. Uczniowie mają wyznaczony termin oraz formę odesłania 

odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być wysłane poprzez portal Librus lub pocztę elektroniczną podaną przez nauczyciela. 
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4. Oceniane są karty pracy oraz prace domowe nadsyłane  poprzez portal Librus lub pocztę elektroniczną. 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

W zakresie nauczania zdalnego: 

 

1. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych, informacji zawartych w podręczniku lub mogą korzystać z 

własnych źródeł. 

 

2. Sprawdziany wiadomości są przekazywane przez nauczyciela poprzez szkolny portal Librus. Uczniowie mają wyznaczony termin oraz formę odesłania 

odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być wysłane poprzez portal Librus lub pocztę elektroniczną podaną przez nauczyciela. 

 

3. Oceniane są prezentacje (tematy uzgodnione wcześniej z uczniami), karty pracy oraz prace domowe nadsyłane poprzez portal Librus lub pocztę 

elektroniczną podaną przez nauczyciela. 

Plastyka 

 

1.Uczeń wykonuje  pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostanie podany w  dzienniku elektronicznym Librus 

2.Termin wykonania pracy - 2 tygodnie. 

3.Pracę należy sfotografować  i przesłać do oceny na adres mailowy podany przez nauczyciela. 

 

Muzyka 

 

1.Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie materiałów i  linków do stron internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie 

wg  zadanych pytań  do  lekcji lub wykonują zadania w innej formie: prezentacji, plakatu, albumu. Prace te zostają ocenione po przesłaniu drogą mailową na 

adres wskazany przez nauczyciela. 

2.Wykonanie piosenek przesłanych za pomocą linków do melodii i tekstów uczniowie będą mogli zaliczyć po powrocie do szkoły. 

3.Jeżeli w temacie lekcji zamieszczone są linki do utworów muzycznych, uczeń ma obowiązek ich wysłuchania. 
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Wychowanie fizyczne 

 Praca zdalna w wychowaniu fizycznym, z uwagi na specyfikę przedmiotu, będzie realizowana z części podstawy programowej. 

Zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Poza tym nauka 

będzie opierała się na przedstawieniu różnych form aktywności fizycznej możliwych do przeprowadzenia w warunkach domowych.  

 Największy nacisk w nauczaniu zdalnym będziemy kłaść na wszelką aktywność fizyczną zaprezentowaną przez uczniów poprzez 

przesłanie wyników sportowych, wysłanie filmiku z ćwiczeniami, czy opisanie ćwiczeń domowych czy podwórkowych. Każda taka aktywność 

będzie honorowana oceną bardzo dobrą bądź celującą. 

 Jeżeli zdalna nauka będzie trwała długo uczniowie będą również ocenieni za jedną pracę pisemną o tematyce sportowej (referat, mini – 

prezentacja, krótki opis). 

 Uczniowie będą mieli możliwość wykazania się wiedzą sportową w quizie, co może wpłynąć na podwyższenie oceny. 

 Z uwagi na specyfikę przedmiotu i bardzo trudną naukę zdalną wychowania fizycznego, nie przewidujemy nawet przy minimalnej 

aktywności ucznia, wystawienia słabszych ocen niż w pierwszym semestrze. 
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Religia 

 

PRZED- MIOT 

OCENY 

RELIGIA - OCENA 

celująca  

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

 

1. Modlitwy 

 

• bardzo dobra znajomość 

modlitw 

• bardzo dobra znajomość 

modlitw 

• dobra znajomość 

modlitw 

• dobra znajomość 

modlitw 

• średnia 

znajomość 

modlitw 

• nie zna modlitw 

 

2. Zeszyt 

przedmiotow

y (zeszyt 

ćwiczeń) 

• wszystkie tematy 

• zapisy 

• prace domowe 

• staranne pismo 

 

• starannie prowadzony 

• wszystkie tematy i notatki 

• prace domowe 

• zeszyt staranny 

• luki w zapisach 

(sporadyczne do 5 

tematów) 

• zeszyt czytelny 

• braki notatek, prac 

domowych (do 40% 

tematów) 

• pismo 

niestaranne 

• liczne luki w 

zapisach (do 

70% tematów) 

• brak zeszytu 

 

3. Prace 

domowe/ 

karty pacy 

• staranne wykonanie 

• treści wskazujące na 

poszukiwania w różnych 

materiałach 

• dużo własnej inwencji 

• twórcze 

• merytorycznie zgodne z 

omawianym na lekcji 

materiałem 

• staranne 

• czytelne  

• rzeczowe 

• wskazują na 

zrozumienie tematu  

• niezbyt twórcze 

• powiązane z 

tematem 

• niestaranne 

• widać próby 

wykonania pracy 

• na temat 

• praca nie na temat 

• brak rzeczowości w 

pracy 

• brak pracy 

4. 

Sprawdziany i 

kartkówki 

100% - 95% 

• rozwiązanie  zadań 

dodatkowych 

94% - 85% 

•  wymagania rozszerzające  

84% - 70% 50%-69%  31% - 49%   poniżej 31%  

 

5. Aktywność 

• uczeń wyróżnia się 

aktywnością na lekcji  

• uczeń zawsze 

przygotowany do lekcji 

• często zgłasza się do 

odpowiedzi 

• stara się być 

przygotowany do 

lekcji chętnie w niej 

uczestniczy 

• mało aktywny na 

lekcjach  

• niechętny udział 

w lekcji 

• lekceważący 

stosunek do 

przedmiotu i wiary 
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• korzysta z materiałów 

zgromadzonych 

samodzielnie 

• wypowiada się poprawnie 

 

6. Prace 

dodatkowe 

• pilnie i terminowo 

wykonuje powierzone 

zadania, dużo własnej 

inicjatywy 

• reprezentuje szkołę 

(parafię) w konkursie 

przedmiotowym 

(olimpiadzie)  

• starannie wykonuje 

powierzone przez katechetę 

lub księdza zadania  

• niezbyt chętnie 

wykonuje zadania 

poza lekcjami, ale nie 

unika ich zupełnie   

   

 

7. Ocenianie 

w czasie 

zdalnego 

nauczania. 

 

a) Kontrola osiągnięć uczniów może odbywać się w formie: 

-  ustnej (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem), 

-  pisemnej (np. sprawdziany, kartkówki, karty pracy), 

-  praktycznej (np. prace samodzielne uczniów). 

b) Ocenie podlegają wykonane zadania, testy, prace klasowe, które uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie 

i terminie, 

c) Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu 

między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia,  

d) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z 

poszczególnych przedmiotów, patrz punkty 3-6, 

e) Uczeń ma prawo do poprawy oceny z nauczania zdalnego/ do poprawy oceny ze sprawdzianu, karty pracy/testu w trybie 

uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu/ w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

f) O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego 

Librus. 

g) Jeżeli uczeń nie wykonuje zadań zleconych przez nauczyciela, nie odbiera poczty w dzienniku elektronicznym lub nie uczestniczy 

w lekcjach online, nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz 

poinformować dyrektora szkoły. 

h) O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z 

harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

 

 



16 
 

 


