
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej
nr 1  w Dobrym Mieście

Nauczanie Zdalne 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w
sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ustalam, co następuje

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania dotyczące nauczania zdalnego mają charakter
przejściowy, wprowadzone są w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz
monitorowania  postępów  edukacyjnych  uczniów  w  okresie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania szkoły.

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

3. Monitorowanie postępów uczniów, ocenianie ich wiedzy i umiejętności prowadzone
są  
z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  umożliwiających  wymianę
informacji między nauczycielem a uczniem/uczniem a nauczycielem.

4. Ocenie  bieżącej  podlegają  podejmowanie  przez  ucznia  aktywności  z
wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  określonych  przez  nauczyciela,
wskazujące  na  potwierdzające  zapoznania  się  ze  wskazanym  materiałem  i  dających
podstawę  do  oceny  pracy  ucznia.  Do  aktywności  tych  należą  w  szczególności:  praca
domowa przekazana droga elektroniczną,  ćwiczenia,  testy i sprawdziany online w czasie
rzeczywistym lub przekazane drogą elektroniczną, praca własna, praca twórcza przekazana
drogą  elektroniczną,  wypowiedź  pisemna  w czasie  rzeczywistym  online  lub  przekazana
drogą  elektroniczną,  wypowiedzi  ustne,  recytacje,  śpiew,  itp.  w  trakcie  połączenia
nauczyciela z uczniem/uczniami                                      z wykorzystaniem środków
komunikacji  elektronicznej  takie  jak:  platforma  e-podręcznika,  wideokonferencje  
i inne wybrane przez nauczyciela.

5. Nieprzygotowanie  –  czyli  nieodesłanie  w  terminie  zadania  zleconego  przez
nauczyciela.  Nieprzesłanie  do  nauczyciela  zleconego  zadania  we  wskazanym  terminie,
traktowane  jest  każdorazowo  jako  nieprzygotowanie  do  zajęć.  Uczniowi  przysługują  2
nieprzygotowania  w  semestrze,  trzecie  nieprzygotowanie  oznacza  ocenę  niedostateczną.
Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. Brak reakcji  na wysłane zadanie
skutkuje oceną niedostateczną.

6. Nauczyciel  informuje  ucznia  i  rodzica/opiekuna  prawnego  o  postępach  w  nauce
i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez
dziennik elektroniczny lub komunikatory społeczne.

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

8. Oceny zachowują swoją pierwotną wagę i są wyrażone w sześciostopniowej skali  
– od 1 do 6.

9. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje
upomnieniem, a następnie (w przypadku powtórnego plagiatu) oceną niedostateczną.

10. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście.



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

Aneks do kryteriów oceniania w oddziałach przedszkolnych – nauczanie zdalne

1. W przypadku kształcenia na odległość dzieci z pomocą rodziców przesyłają drogą
elektroniczną wytwory pracy dziecka (w postaci skanów, zdjęć lub plików), a jeśli
nie  mają  możliwości  skorzystania  z  Internetu,  to  również  telefonicznie  mogą
porozumiewać się z nauczycielem. Prace dzieci przesyłane powinny być na bieżąco,
zgodnie z czasem określonym przez nauczyciela na ich wykonanie.

2. W przypadku kształcenia  na odległość poprzez środki  komunikacji  elektronicznej
zapewniające  wymianę  informacji  między  nauczycielem,  dzieckiem i  rodzicem a
także z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania, nauczyciel dokonuje oceny
słownej lub pisemnej bieżących prac dziecka. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z
Internetu  to  również  telefonicznie  nauczyciel  ocenia  na  bieżąco  codzienną  pracę
dziecka.

Aneks do kryteriów oceniania w klasach I-III – nauczanie zdalne

1. Praca zdalna uczniów powinna podlegać ocenie i być odnotowywana w dzienniku 
elektronicznym 

2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami za pomocą wszelkich dostępnych 
środków komunikacji elektronicznej: e-mail, sms, telefonicznie.

 3. Prace są dostosowane do możliwości każdego ucznia. 

4. Nauczyciel korzysta z różnych form zadawania pracy zdalnej: 

a) karty pracy; 
b) doświadczenia; 
c) prace plastyczne; 
d) doskonalenie czytania i czytanie ze zrozumieniem; 
e) rozwiązywanie zadań z treścią; 
f) gry i zabawy logiczne; 
g) wypełnianie Formularzy sprawdzających na platformie Google;
 h) wysyłanie zdjęć i prezentacji 

5. Każdy uczeń (przy wsparciu rodziców) zobowiązany jest do terminowego odsyłania 
wskazanych prac nauczycielowi w uzgodniony wcześniej sposób. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnej oceny pracy ucznia z informacją zwrotną 

7. W przypadku niestosowania się do nauki zdalnej przez ucznia, nauczyciel ma obowiązek 
odnotowania oceny negatywnej, co będzie miało wpływ na ocenę końcoworoczną. 

8. Obowiązkiem ucznia jest codzienne kontaktowanie się z nauczycielem za pomocą 
dostępnych kanałów informacji. 

9. Wszystkie prace uczeń powinien gromadzić w teczce do późniejszego wglądu.



Aneks do kryteriów oceniania w klasach I-VIII – nauczanie zdalne

Matematyka:

1. Zdalna  realizacja  treści  z  podstawy  programowej  odbywać  się  będzie  z
wykorzystaniem narzędzi elektronicznych zapewniających wymianę informacji wskazanych
przez  nauczyciela,  np.  platforma  e-podręczniki,  e-dziennik  Wiadomości,  e-mail,
wideokonferencje.

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:
 testy  na  platformach  (wcześniejsza  informacja  o  terminie  i  zakresie

materiału, dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania
się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania go w innym ustalonym
z nauczycielem terminie 

 wykonane  zadania,  sprawdziany,  testy,  kartkówki  online   w  czasie
rzeczywistym lub przekazane drogą elektroniczną, karty pracy przesyłane są przez uczniów
na  nośnik  wskazany  przez  nauczyciela  w  określonym  terminie  (  e-mail,  platforma  e-
podręczniki).Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń
musi je wykonać.

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania.

Język angielski

1. Monitorowanie, sprawdzani i ocenianie treści z podstawy programowej odbywać się
będzie  z  wykorzystaniem  narzędzi  elektronicznych  zapewniających  wymianę  informacji
wskazanych  przez  nauczyciela,  np.  platforma  e-podręczniki,  e-dziennik  Wiadomości,
Learnig Apps, e-mail, wideokonferencje, 

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

 zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania przesyłane są przez
uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie,

 testy  i  sprawdziany  online   w  czasie  rzeczywistym  lub  przekazane  drogą
elektroniczną,

 wypowiedzi  ustne  w  trakcie  połączenia  nauczyciela  z  uczniem/uczniami  z
wykorzystaniem środków komunikacji  elektronicznej wybrane przez nauczyciela i
ustalone z uczniem za pośrednictwem e-dziennika

 nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane
jest jako niewykonanie pracy, co skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie
e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.

 wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je
wykonać.



Przedmioty przyrodnicze - przyroda, geografia, chemia, fizyka.

1.Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

• wykonanie  zadań  (kart  pracy,  odpowiedzi  na  pytania,  prac  domowych,  zeszyt
ćwiczeń itp.) wyznaczonych przez nauczyciela w e dzienniku  a następnie przesłanie
ich  droga  elektroniczną  we  wskazany  przez  nauczyciela  sposób  na  wyznaczony
przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.)

• wykonanie zadań, testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac
klasowych) na platformie edukacyjnej e-podręczniki lub drogą elektroniczną w inny
ustalony z nauczycielem sposób,

• informacja na temat prac domowych jest zamieszczona w  terminarzu klasowym w e
dzienniku

• informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze w e
dzienniku z 7 dniowym wyprzedzeniem (data i godzina testu oraz czas jaki będzie
przeznaczony na test).

• uczeń,  który  nie  weźmie  udziału  w  teście  sprawdzającym  wiedzę  (kartkówka,
sprawdzian)  w  wyznaczonym  terminie  zobowiązany  jest  do  napisania  testu  w
ustalonym terminie przez nauczyciela

• wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza,  że
uczeń musi posiadać z nich ocenę.

•  uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz,

• wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je
wykonać.

 Biologia:

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć:
 podręcznik – ebook do skorzystania na stronie Nowej Ery,
  zeszyt ćwiczeń, karty pracy przesyłane przez nauczyciela,
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury,
 zintegrowana platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/,
 lekcje na stronie MEN.

Metody i formy pracy:
 praca z tekstem,
 praca z materiałem ilustracyjnym,
 metoda oglądowa (filmy online),
 rozwiązywanie quizów i gier dydaktycznych on-line,
 metoda ćwiczeń praktycznych.

Narzędzia:
 umieszczanie poleceń i zadań do wykonania w dzienniku internetowym Librus,
 konsultacje e-mail, przez Messengera,Skaypa,Zoom lub telefonicznie,
 zdjęcia, skany, zrzuty ekranu lub teksty wykonanych zadań w formacie Word lub 

pdf. uczeń wysyła na adres e-mail nauczyciela.
Nauczyciel ocenia:

https://epodreczniki.pl/


 wykonywanie poleceń nauczyciela (rozwiązywanie konkretnych zadań np. w 
zeszycie ćwiczeń ),

 tworzenie notatek,
 przygotowanie prezentacji,
 pisanie referatów,
 uzupełnianie kart pracy,
 rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (sprawdzianów, prac klasowych)
 aktywną i systematyczną pracę ucznia (analizując terminowość wykonywania 

ćwiczeń odsyłanych nauczycielowi do sprawdzenia),
Sposoby oceniania:

 przesłanie uczniom wskazówek pomocnych w wykonywaniu poleceń,
 konsultacje e-mail lub przez Messengera między uczniami a nauczycielem,
 przesłanie przez nauczyciela poprawnych odpowiedzi uczniom,
 odsyłanie przez uczniów prac wskazanych przez nauczyciela w celu sprawdzenia,
 poinformowanie uczniów o otrzymanych ocenach,
 wykonywanie wyznaczonych zadań może oceniać znakiem „+” lub „-” bądź stopniem,
 za brak pracy ocenianej stopniem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
 ocena uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne uczniów oraz możliwości 

techniczne (wyposażenie w sprzęt komputerowy, dostęp do sieci).
 wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza ,że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę
 uczeń może poprawić każdą ocenę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej 

uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na 
koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w 
pierwszym terminie i z poprawy),

 korzystanie przez ucznia z prac innych osób  – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną 
bez możliwości poprawy,

  oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a 
oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym. 

Język polski:

1. Zdalna  realizacja  treści  z  podstawy  programowej  odbywać  się  będzie  z
wykorzystaniem  narzędzi  elektronicznych  zapewniających  wymianę  informacji
wskazanych przez nauczyciela

2. Monitorowanie, sprawdzani i ocenianie treści z podstawy programowej odbywać się
będzie z wykorzystaniem narzędzi  elektronicznych zapewniających wymianę informacji
wskazanych  przez  nauczyciela,  np.  platforma  e-podręczniki,  e-dziennik  Wiadomości,
Learnig Apps, pracę w „chmurze’, e-mail, wideokonferencje.

3. Ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

 zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany przesyłane przez
uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie,

 testy  i  sprawdziany  online  w  czasie  rzeczywistym  lub  przekazane
drogą elektroniczną,

 wypowiedzi  ustne  w  trakcie  połączenia  nauczyciela  z
uczniem/uczniami  z  wykorzystaniem środków komunikacji  elektronicznej  wybrane przez
nauczyciela i ustalone z uczniem za pośrednictwem e-dziennika



4. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela prace pisemne, niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z
ponagleniem a następnie z oceną niedostateczną. 

5. Poprawa  ocen-  uczeń  ma  możliwość  poprawienia  ocen  otrzymanych  za  zadania
wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni.

Wychowanie fizyczne:

1. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej,
zaliczamy  do  niej  elementy  edukacji  zdrowotnej,  przepisy  gier  zespołowych,  historie
Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą
przekazywane  w  formie  plakatów,  prezentacji,  konspektów  oraz  filmów  instruktażowo-
pokazowych w e dzienniku.  Uczniowie będą oceniani  za zadane mini  – prezentacje  lub
odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej przesyłane
przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie.

Religia:

1. W  ramach  oceniania  przedmiotowego  nauczyciel  stosując  nauczanie  zdalne
rozpoznaje  poziom i  postępy w opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu
edukacyjnego  
i  realizowanego  przez  nauczyciela  programu  nauczania  uwzględniającego  podstawę
programową  oraz  zaistniałe  warunki  nauczania,  uniemożliwiające  bezpośredni  kontakt
nauczyciela z uczniem.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj.  stan wiedzy i umiejętności
oraz zaangażowanie ucznia.

3.  O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie
poprawiania  oceny  nauczyciel  informuje  ucznia  poprzez  komunikator  internetowy
Messenger  lub   pocztę  elektroniczną.  Brany  jest  również  pod  uwagę  dostęp  ucznia  do
urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Ocenianie, sprawdzanie oraz potwierdzanie wykonania zadań odbywa się poprzez:
załączniki  drogą  elektroniczną,  skany,  zdjęcia,  samodzielne  prace  pisemne  i  projektowe
uczniów.

5. W  przypadku  szczególnych  trudności  w  zakresie  opanowania  bieżącego  materiału
nauczyciel umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:

6. przedstawienie  przez  nauczyciela  braków,  wskazanie  treści,  które  są  niezbędne  do
opanowania przez ucznia,

 dodatkowych  kart  pracy,  zadań  i  ćwiczeń  pozwalających  na  przezwyciężenie
trudności,



 konsultacje z nauczycielem religii.

7.  Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższą ocenę umawia się indywidualnie
z nauczycielem. Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy.

Historia i wiedza o społeczeństwie:

1. Zdalna  realizacja  treści  z  podstawy  programowej  odbywać  się  będzie  z
wykorzystaniem narzędzi elektronicznych zapewniających wymianę informacji wskazanych
przez nauczyciela.

2. Oceniane będą:

 karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą
mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,

 odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online,

 testy na platformie e-nauczanie udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,

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

 prace niesamodzielne będą po uprzednim upomnieniu  oceniane na ocenę niedostateczną,

 uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela prace pisemne. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną
niedostateczną.

Plastyka:

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć:

 podręcznik – ebook do skorzystania na stronie Nowej Ery,
 linki do filmów edukacyjnych wysłane w wiadomości przez e-dziennik
  karty pracy przesyłane przez nauczyciela,
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury,
 zintegrowana platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/,
 zdjęcia z dziełami
 lekcje na stronie MEN

Metody i formy pracy:
- tworzenie,
- praca z tekstem,
- działania praktyczne z wykorzystaniem różnych technik,
- praca z materiałem ilustracyjnym.
Narzędzia:
 umieszczanie poleceń i zadań do wykonania w dzienniku internetowym Librus,
 konsultacje e-mail, przez Messengera, Skaype, Zoom lub telefoniczne,

https://epodreczniki.pl/


 zdjęcia, skany, zrzuty ekranu lub teksty wykonanych zadań w formacie Word lub 
pdf. uczeń wysyła na adres e-mail nauczyciela.

Ocenianiu podlegają:
· prace plastyczne,
· notatki na zadany temat,
· odpowiedzi na zadane pytania do tekstu lub filmu,
· opisy dzieł sztuki,
· udział w konkursach plastycznych,
· aktywna  i  systematyczna  praca  ucznia  (analizując  terminowość

wykonywania ćwiczeń odsyłanych nauczycielowi do sprawdzenia).
Sposoby oceniania:

 przesłanie uczniom wskazówek pomocnych w wykonywaniu poleceń,
 konsultacje e-mail lub przez komunikatory społecznościowe między uczniami a 

nauczycielem,
 przesłanie przez nauczyciela poprawnych odpowiedzi uczniom,
 odsyłanie przez uczniów prac wskazanych przez nauczyciela w celu sprawdzenia,
 poinformowanie uczniów o otrzymanych ocenach,
 wykonywanie wyznaczonych zadań może oceniać znakiem „+” lub „-” bądź stopniem,
 za brak pracy ocenianej stopniem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
 ocena uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne uczniów oraz możliwości 

techniczne (wyposażenie w sprzęt komputerowy, dostęp do sieci),
 wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza ,że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę,
 uczeń może poprawić każdą ocenę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej 

uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na 
koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w 
pierwszym terminie i z poprawy),

 korzystanie przez ucznia z prac innych osób  – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną 
bez możliwości poprawy,

  oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a 
oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym.

Muzyka:

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć:
 podręcznik – ebook do skorzystania na stronie Nowej Ery,
 linki utworów do wysłuchania wysłane w wiadomości przez e-dziennik
  karty pracy przesyłane przez nauczyciela,
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury,
 zintegrowana platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/,
 lekcje na stronie MEN.

 Metody i formy pracy:
 śpiewanie,
 percepcja muzyki,
 praca z tekstem,
 tworzenie.
 Narzędzia:

 umieszczanie poleceń i zadań do wykonania w dzienniku internetowym Librus,

https://epodreczniki.pl/


 konsultacje e-mail, przez Messengera, Skaype, Zoom lub telefoniczne,
 zdjęcia, skany, zrzuty ekranu lub teksty wykonanych zadań w formacie Word lub 

pdf. uczeń wysyła na adres e-mail nauczyciela.
Ocenianiu podlegają:

· umiejętność śpiewu uczniów(w formie nagrań głosowych),
· tworzenie notatek,
· przygotowanie prezentacji multimedialnej,
· przygotowanie referatu,
· odpowiedzi na zadane pytania,
· znajomość terminów muzycznych,
· zaangażowanie i samodzielność,
· aktywna  i  systematyczna  praca  ucznia  (analizując  terminowość

wykonywania ćwiczeń odsyłanych nauczycielowi do sprawdzenia.
Sposoby oceniania:

 przesłanie uczniom wskazówek pomocnych w wykonywaniu poleceń,
      konsultacje e-mail lub przez Messengera między uczniami a nauczycielem,
 przesłanie przez nauczyciela poprawnych odpowiedzi uczniom,
 odsyłanie przez uczniów prac wskazanych przez nauczyciela w celu sprawdzenia,
 poinformowanie uczniów o otrzymanych ocenach,
 wykonywanie wyznaczonych zadań może oceniać znakiem „+” lub „-” bądź stopniem,
 za brak pracy ocenianej stopniem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
 ocena uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne uczniów oraz możliwości 

techniczne (wyposażenie w sprzęt komputerowy, dostęp do sieci),
 wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza ,że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę,
 uczeń może poprawić każdą ocenę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej 

uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na 
koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w 
pierwszym terminie i z poprawy),

 korzystanie przez ucznia z prac innych osób  – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną 
bez możliwości poprawy,

  oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a 
oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym. 

Technika/ Informatyka:

1. Tematyka i sposób wykonania prac technicznych i zadań z informatyki zostanie 
podany 
w e-dzienniku w Terminarzu, Zadaniu domowym lub Wiadomości lub w czasie zajęć online.

2. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron 
internetowych ,lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatki zostaną ocenione na bieżąco 
po przesłaniu skanu, zdjęcia czy załącznika pracy na adres e-mail nauczyciela

3. Jeśli w e-dzienniku w Zadaniach domowych  zamieszczone są linki do filmów 
edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń ma obowiązek obejrzeć
film.

4. Ocenianie, sprawdzanie oraz potwierdzanie wykonania zadań odbywa się poprzez: 
załączniki drogą elektroniczną, skany, zdjęcia, samodzielne prace pisemne i projektowe 
uczniów



Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w
przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

I. Egzamin klasyfikacyjny

1. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  na  wniosek  rodzica/  opiekuna  prawnego
ucznia.  Wniosek powinien  być  przesłany droga elektroniczną  poprzez  e-dziennik  do
dyrektora  szkoły  lub  drogą  e-mailową  na  adres  szkoły:  szp1dm@gmail.com a  w
przypadku  braku  takiej  możliwości  przesłany  pocztą  lub  przyniesiony  do  szkoły  w
wersji papierowej (w takiej sytuacji będzie liczyć się data wpływu wniosku, a nie data
nadania).

2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i  godzinę egzaminu klasyfikacyjnego.  Tymi
samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego
ucznia.

3. Nauczyciel  opracowuje  i  przesyła  zagadnienia  na  egzamin  z  zakresu  obowiązującej
podstawy  programowej  danego  przedmiotu.  Treści  dostarcza  mailem  lub  przez  e-
dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi. Tymi samymi kanałami potwierdza
fakt przyjęcia zakresu zagadnień przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia.

4.  Egzaminy  klasyfikacyjne,  poprawkowe,  egzaminy  semestralne  przeprowadza  się  
w  sytuacjach  określonych  w  dotychczas  obowiązujących  aktach  prawnych  
(art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty).

5. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych
wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Office Teams,
Cisco Webex lub innych wskazanych przez nauczyciela).

6.  W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,  
w sytuacjach  wyjątkowych egzamin  przeprowadzony może mieć  formę drukowaną i
odbyć  się  na  terenie  szkoły  po  wcześniejszym  ustaleniu  wszystkich  środków
bezpieczeństwa  
i z zachowaniem zasad BHP.

7. W sytuacji  braku możliwości  uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.

8. Z  egzaminu  klasyfikacyjnego  przewodniczący  komisji  sporządza  protokół,  drukuje  i
dołącza do arkusza ocen ucznia. Drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona
do protokołu.

II. Sprawdzian wiadomości i umiejętności

1.  W sytuacji  uwag rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia,  co do zgodności  z
prawem  
i  procedurą  wystawiania  oceny  klasyfikacyjnej  z  przedmiotu  lub  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania rodzic/ opiekun prawny lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie
elektronicznej lub papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny.

2. Wniosek  powinien  być  przesłany  droga  elektroniczną  poprzez  e-dziennik  do
dyrektora szkoły lub drogą e-mailową na adres szkoły:  szp1dm@gmail.coma w przypadku
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braku takiej możliwości przesłany pocztą lub przyniesiony do szkoły w wersji  papierowej
(w takiej sytuacji będzie liczyć się data wpływu wniosku a nie data nadania).

3. Dyrektor  weryfikuje,  czy  ocena  została  wystawiona  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  
w  przypadku  uchybień  ,  powołuje  komisję  do  przeprowadzenia   egzaminu  drogą
elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.

4. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi
samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia  terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego
ucznia.

5. Egzamin sprawdzający  ma formę pisemną,  o ile  to możliwe   i  ustną przy użyciu
narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora.

6. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, 
w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po
wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP

7. .W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły: szp1dm@gmail.com

8. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i
dołącza do arkusza ocen ucznia .Drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do
protokołu.

9.  W sytuacji  zgłoszenia  uwag  dotyczących  oceny  zachowania  dyrektor  powołuje
komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną
ocenę zachowania. Spotkanie komisji  odbywa się on-line.

III. Egzamin poprawkowy

1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi
samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia  terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego
ucznia lub ucznia pełnoletniego.

2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik
rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi

3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i  ustną przy użyciu
narzędzi  elektronicznych  wskazanych  przez  nauczyciela  i  używanych  dotychczas  przez
ucznia wskazanych przez nauczyciela..

4.  W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, 
w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym
ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

5.  W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły: szp1dm@gmail.com

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go
i dołącza do arkusza ocen ucznia. Drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do
protokołu.

Dyrektor szkoły 



Jolanta Pakisz
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