PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
na czas prowadzenia kształcenia na odległość
Język polski
1. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia.
2. Ustalony jest tygodniowy zakres materiału uwzględniający realizację podstawy programowej,
równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć czy możliwości
psychofizyczne ucznia.
3. Wykorzystane zostaną różnorodne metody i techniki kształcenia:
- materiały przesłane poprzez pocztę elektroniczną,
- audiowizualne środki przekazu, m.in. programy telewizyjne,
- środki multimedialne, m.in. prezentacje,
- platformy edukacyjne,
- interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie i na telefonie, oraz mogą
być dodatkowo udostępniane w innej formie.
4. Uczeń zobowiązany jest:
- systematycznie czytać wiadomości i realizować zalecenia nauczycieli,
- systematycznie realizować materiały zlecone przez nauczyciela,
- korzystać z narzędzi dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
- przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe,
- odsyłać nauczycielowi opracowane materiały na adres e-mail lub w inny możliwy sposób w
ustalonym terminie,
- zdać odpowiedź ustną, recytację,
- przestrzegać zasad BHP podczas pracy,
- w przypadku trudności z realizacji materiału/zadania niezwłocznie poinformować o tym
nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy.
5. Nauczyciel:
- wskazuje uczniowi sposób i formę realizacji zagadnień,
- wspiera ucznia w procesie dydaktycznym,
- motywuje do systematycznej pracy,
- wykorzystuje w kształceniu na odległość różnorodne metody, formy i techniki uwzględniające
możliwości ucznia,
- monitoruje i sprawdza wiedzę uczniów oraz postępy w nauce,
- informuje ucznia o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania jego osiągnięć
edukacyjnych.
6. Ocenie podlegają formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: odpowiedź ustna, wypowiedź pisemna,
karty pracy,
7. Oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego a rodzic ma obowiązek systematycznie
się z nimi zapoznawać.
8. Uczeń za systematyczną pracę i zaangażowanie może otrzymać punkty z zachowania.
Uczeń:
1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje języka polskiego, sumiennie
przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, ustnie, przygotowywać zalecone materiały.
2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.
3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe.
4. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, materiałów i tekstów źródłowych w czasie pracy oraz
zeszytu przedmiotowego.
5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod każdym tematem
powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w razie wskazań samodzielnie
sporządzona przez ucznia.

6. Uczeń może otrzymać ocenę z: odpowiedzi ustnej, odpowiedzi pisemnej, zadania domowego, prac
będących przekładem intersemiotycznym, recytacji.
7. Zadania klasowe uczniowie piszą na kartkach A4 w szerokie linie lub w postaci elektronicznej. Po
ocenie zobowiązani są do poprawy zadania klasowego.
8. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z zadania klasowego i sprawdzianu. Oceny z innych form
aktywności nie podlegają poprawie.
9. Nauczyciel ocenia odpowiedź ustną, recytację w formie audiowizualnej w ustalonym terminie.
10. W odpowiedziach ustnych ocenia się: rozumienie polecenia i zgodność wypowiedzi z tematem,
swobodę i płynność wypowiedzi, bogactwo językowe, umiejętność argumentowania, wnioskowania,
uogólniania oraz twórcze ujęcie tematu.
11. W pracach pisemnych ocenia się: rozumienie tematu, kompetencje literackie i kulturowe/umiejętność
wnioskowania i argumentowania, elementy twórcze, styl, bogactwo językowe, kompozycję, ortografię
i interpunkcję. Praca, które nie realizuje formy wypowiedzi i nie jest zgodna z tematem skutkuje oceną
niedostateczną.
12. Pisemne prace domowe (wypracowania) nie są zadawane z lekcji na lekcję. Uczeń jest zobowiązany
przesłać pisemną pracę domową w ustalonym terminie. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel wyznacza
drugi termin. Nieoddanie w nim pracy skutkuje oceną niedostateczną.
13. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego, wiadomości z podręcznika czy lektury.
14. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie a uczeń ma
obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia.
15. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, rodzica.
16. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub
telefonicznie w ustalonym terminie. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika
elektronicznego. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć ucznia.
17. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z języka polskiego, jeśli
spełnia warunki określone w Zasadach Wewnętrznego Oceniania.
Język angielski
1. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego prowadzenia zeszytu, uzupełniania zeszytów
ćwiczeń, uzupełniania notatek przesłanych przez nauczyciela i wpisywania rozwiązań wskazanych
przez nauczyciela.
2. Uczeń otrzymuje zadania od nauczyciela, bądź w zeszycie, bądź w zeszycie ćwiczeń lub przesłane
do ucznia w programie Word.
3. Uczeń będzie oceniany na podstawie poprawności wykonanego zadania, projektu, prezentacji,
zaangażowania, systematyczności, obserwacji nauczyciela.
4. Pomija się odpowiedź ustną.
5. Uzyskane oceny cząstkowe w trakcie zdalnego nauczania będą miały wpływ na ocenę końcowo
roczną.
Język niemiecki
Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:
 Krótkie zadania pisemne (np. opis drogi)
 Ćwiczenia z lekcji
 Czytanie ze zrozumieniem
 Krótkie testy sprawdzające ogólną wiedzę z danego rozdziału.
1. Oceny zdobywane przez uczniów będą odnotowane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
2. Uczeń jest zobligowany do solidnej nauki, prowadzenia zeszytu przedmiotowego, uzupełniania zeszytu
ćwiczeń i wykonywania poleceń nauczyciela.
3. Uczeń przesyła zlecone prace do nauczyciela na adres e – mailowy: niezabitowska@op.pl
4. Uczeń przesyła prace do dokładnie określonego dnia i godziny.

5. Uczeń pisze prace w Word i przesyła je nauczycielowi w pliku. Plik musi być podpisany imieniem i
nazwiskiem oraz klasą do której chodzi uczeń.
 W razie problemów z przesłaniem pracy uczeń lub jego rodzic jest zobligowany do
natychmiastowego poinformowania nauczyciela o problemach z przesłaniem pracy. Takie
prace będą uwzględniane i oceniane na bieżąco.
 O zaistniałej sytuacji, nauczyciela można poinformować e – mailowo, albo przez aplikacje
Messenger.
6. Zadania/ ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń mogą być sfotografowane i przesłane jako zdjęcie, na e - maila
lub Messenger nauczyciela.
7. W razie niedyspozycji ucznia do nauki (choroba ucznia) rodzic informuje wychowawcę klasy, lub
bezpośrednio kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu.
8. Uczeń ma obowiązek poprawić każdą ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni. Nauczyciel zleca
dodatkowe prace, dostosowane do możliwości ucznia.

Historia
1. Zdalne ocenianie prac dłuższych i krótszych odbywa się zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen oraz
wymaganiami edukacyjnymi.
2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego prowadzenia zeszytu, uzupełniania notatek
przesyłanych przez nauczyciela i wpisywania rozwiązań zadań wskazywanych przez uczącego.
3. Ze względu na ograniczony kontakt z uczniem ocenie będą podlegały wykonane w terminie zadania i
prace pisemne.
4. Nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania zadań przy przesyłaniu zadań przez dziennik,
wiadomość skierowaną do ucznia i rodzica.
5. Uczniowie wysyłają w różnej postaci (dokument, zdjęcie) wskazane przez nauczyciela zadania oraz
inne efekty pracy na służbowe konto nauczyciela, które zostało podane rodzicom przez każdego
uczącego.
6. Nauczyciel ocenia wskazane zadanie i przesyła informację zwrotną.
7. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line w formie odpowiedzi
kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu i innych narzędzi.
8. Ocenie mogą podlegać także przygotowane przez uczniów prezentacje na wskazany temat, plakaty,
afisze oraz inne formy wyznaczone przez nauczyciela.
9. Po powrocie do szkoły nauczyciel sprawdza zapisane w zeszycie lekcje, notatki, zadania.
10. Nauczyciel informuje uczniów o terminie przeprowadzenia krótkiej formy sprawdzającej wiedzę
(kartkówka) za pomocą narzędzi online (strony, portale).
11. Uczniowie z trudnościami mają wydłużony czas na realizację zadań.
12. Uczeń pracując systematycznie, rzetelnie zdobywa nowe wiadomości i wywiązuje się ze swoich
obowiązków.

Matematyka
1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej poprzez narzędzia internetowe (za pomocą e –
maila).
2. Nauczyciel zaznacza treści/zasoby które nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie
wiadomości.
3. Uczniowie kontaktują się z nauczycielem za pomocą poczty elektronicznej lub w szczególnych
przypadkach za pomocą telefonu. W przypadku uczniów z klasy VIII posiadających dostęp do
programu „powtórkoMat” również za pomocą dziennika e – GWO.
4. Wykonane zadania uczniowie przekazują nauczycielowi za pomocą poczty elektronicznej w formie
pliku lub zdjęcia. W przypadku uczniów z kl. VIII za pomocą dziennika e – GWO. W szczególnych
przypadkach poprzez kontakt telefoniczny.

5. Nauczyciel na bieżąco ocenia zadania obowiązkowe wykonywane przez ucznia, jego aktywność oraz
zadania dodatkowe dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad ich
oceniania.
Ocenianiu podlegają;
a) Systematyczność pracy ucznia potwierdzona kontaktem z nauczycielem.
b) Samodzielność pracy, zaangażowanie.
c) Wykonanie prac praktycznych np. modeli brył, plakatów.
d) Udział w projektach edukacyjnych. Praca uczniów z klasy VIII programie powtórkoMat.
e) Wykonanie ćwiczeń, notatek, prac zleconych przez nauczyciela.
f) Sprawdziany i kartkówki online.
6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności
, nauczyciel uwzględnia dostosowania wynikające z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej.
7. Oceny uzyskane podczas pracy zdalnej można poprawić w terminie i na zasadach uzgodnionych z
nauczycielem.
8. Sprawdzone prace kontrolne uczniów są przedstawione do wglądu ucznia poprzez odesłanie ich w
formie elektronicznej do ucznia lub rodzica.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję
ocenionej pracy pisemnej.
10. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
11. Nauczyciel oceniania zachowanie ucznia biorąc pod uwagę;
a) jego zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków lekcyjnych,
b) terminowe przesyłanie zadanych prac
c) samodzielną i systematyczną pracę,
d) bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

Fizyka, geografia
Formy i sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia:
1. Formy i sposoby zdalnego nauczania i sprawdzania wiedzy oraz postępów w nauce, zostały
wprowadzone w związku z realizacją zdalnego nauczania i posłużą do oceny pracy ucznia.
2. Sprawdzaniu podlegają prace: wskazane do odesłania zadania domowe, krótkie referaty oraz
ćwiczenia.
3. Oceny otrzymane przez uczniów są na bieżąco wpisywane w dzienniku elektronicznym pod
odpowiednią kategorią ocen lub na Karcie - ocen bieżących.
4. Uczeń jest zobligowany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który uzupełnia o wskazane przez
nauczyciela notatki tj. treści i zadania.
5. Uczeń przesyła wybrane przez nauczyciela do wykonania zadania domowe, krótkie referaty oraz
ćwiczenia do nauczyciela na adres e-mailowy: nationalgeographic@10g.pl. Jest możliwość
wykorzystania innych środków komunikacji elektronicznej, pozwalających na wymianę informacji
między nauczycielem i uczniem.
6. Uczeń pisze prace w edytorze tekstu i przesyła je w pliku typu: doc, odt, czy pdf lub
w pliku bitmapowym, w typowym rozszerzeniu plików obrazów rastrowych: BMP,
TIF, JPG,GIF i PNG i przesyła je nauczycielowi do wskazanego terminu.
7. Każde przesyłane zadanie domowe, krótkie referaty oraz ćwiczenia muszą być podpisane: Nazwa
szkoły: SP3, imię i nazwisko, klasa.
8. W razie niedyspozycji ucznia do nauki (choroba ucznia) rodzic informuje wychowawcę klasy, lub
bezpośrednio kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu.

Chemia, biologia
1. Ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów:

2.
3.
4.

5.

- zadania domowe przesyłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line,
- wyniki pracy ucznia nad ćwiczeniami, związanymi z tematem przeprowadzonej lekcji,
- dodatkowe ( związane z tematem przeprowadzonej lekcji ) zlecone przez nauczyciela czynności i
prace wykonane przez uczniów.
Oceny otrzymane przez ucznia nauczyciel odnotowuje na Karcie – ocen bieżących
i informuje o nich ucznia drogą e-mailową,
Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który uzupełnia o wskazane przez
nauczyciela notatki, tj. treści i zadania.
Uwzględnia się możliwe trudności, jakie mogą zaistnieć w trybie zdalnego nauczania, uczeń lub rodzic
natychmiast informuje o nich nauczyciela i w uzgodnieniu z nim ustala termin poprawy oceny za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Wskazane przez nauczyciela zadania do oceny przesyłane są w wyznaczonym terminie na adres emailowy: jolanta_klodnicka@o2.pl W temacie należy wpisać:
sp3_przedmiot_klasa_imię i nazwisko

Wiedza o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa
1. Zdalne ocenianie prac dłuższych i krótszych odbywa się zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen oraz
wymaganiami edukacyjnymi.
2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego prowadzenia zeszytu, uzupełniania notatek
przesyłanych przez nauczyciela i wpisywania rozwiązań zadań wskazywanych przez uczącego.
3. Ze względu na ograniczony kontakt z uczniem ocenie będą podlegały wykonane w terminie zadania i
prace pisemne.
4. Nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania zadań przy przesyłaniu ich przez e-mail, wiadomość
skierowaną do ucznia i rodzica.
5. Uczniowie wysyłają w różnej postaci (dokument, zdjęcie) wskazane przez nauczyciela zadania oraz
inne efekty pracy na służbowe konto nauczyciela, które zostało podane rodzicom przez każdego
uczącego.
6. Nauczyciel ocenia wskazane zadanie i przesyła informację zwrotną.
7. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji online w formie odpowiedzi
kierowanej do nauczyciela z wykorzystaniem czatu i innych narzędzi.
8. Ocenie mogą podlegać także przygotowane przez uczniów prezentacje na wskazany temat, plakaty,
afisze, referaty, prezentacje multimedialne oraz inne formy wyznaczone przez nauczyciela.
9. Po powrocie do szkoły nauczyciel sprawdza zapisane w zeszycie lekcje, notatki, zadania.
10. W czasie kwarantanny nie będą organizowane sprawdziany ani testy.
11. Uczniowie z trudnościami mają wydłużony czas na realizację zadań.
12. Uczeń pracując systematycznie, rzetelnie zdobywa nowe wiadomości i wywiązuje się ze swoich
obowiązków.
Muzyka, plastyka
1. Zdalne ocenianie odbywa się zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen oraz wymaganiami edukacyjnymi.
2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego prowadzenia zeszytu, uzupełniania notatek
przesyłanych przez nauczyciela i wykonywania ćwiczeń wskazywanych przez uczącego.
3. Ze względu na ograniczony kontakt z uczniem ocenie będą podlegały wykonane w terminie zadania i
prace pisemne.
4. Nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania zadań przy przesyłaniu zadań wiadomość
skierowaną do ucznia.

5. Uczniowie wysyłają w różnej postaci (dokument, zdjęcie) wskazane przez nauczyciela zadania oraz
inne efekty pracy na służbowe konto nauczyciela.
6. Nauczyciel ocenia wskazane zadanie i przesyła informację zwrotną.
7. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line w formie odpowiedzi
kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu i innych narzędzi.
8. Ocenie mogą podlegać także przygotowane przez uczniów prezentacje na wskazany temat, plakaty,
afisze oraz inne formy wyznaczone przez nauczyciela.
9. Po powrocie do szkoły nauczyciel sprawdza zapisane w zeszycie lekcje, notatki, zadania.
10. W tym czasie nie będą organizowane kartkówki.
11. Uczniowie z trudnościami mają wydłużony czas na realizację zadań.
12. Uczeń pracując systematycznie i rzetelnie zdobywa nowe wiadomości i wywiązuje się ze swoich
obowiązków.

Religia
Przedszkole oraz klasy 0-III
Ocenie podlegają:
 wykonane na bieżąco ćwiczenia w katechizmach – zdjęcie przesłane na adres e-mail,
 prace domowe wykonane wg bieżących wskazań: w ćwiczeniach, zeszytach lub innych formach zdjęcie przesłane na adres e-mail,
 katechizm pamięciowy – nagranie video przesłane na adres e-mail,
 w miarę możliwości rozmowa przez komunikator internetowy – na bieżąco.
Klasy V - VIII
Ocenie podlegają:
 wykonane na bieżąco prace w zeszytach – zdjęcie przesłane na adres e-mail,
 prace domowe w zeszytach lub wg wskazanej formy - zdjęcie przesłane na adres e-mail,
 odpowiedzi na pytania do krótkich tekstów Pisma świętego zleconych do przeczytania – zdjęcie na
adres e-mail.
 w miarę możliwości rozmowa przez komunikator internetowy – na bieżąco.

Informatyka
1. Zdalne ocenianie odbywa się zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen oraz wymaganiami edukacyjnymi.
2. Ze względu na ograniczony kontakt z uczniem ocenie będą podlegały wykonane przez ucznia w
określonym terminie zadania i ćwiczenia informatyczne.
3. Nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania zadań lub ćwiczeń w wiadomościach z zadaniami
skierowanych do uczniów.
4. Uczniowie wysyłają prace do sprawdzenia i oceny w postaci dokumentów komputerowych na konto
e-mailowe nauczyciela.
5. Nauczyciel ocenia przesłane zadanie i przesyła informację zwrotną.
6. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line w formie odpowiedzi
kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu i innych narzędzi.
7. Uczniowie pracują systematycznie i rzetelnie zdobywając nowe wiadomości i umiejętności,
wywiązują się ze swoich obowiązków.

Technika
1. Zdalne ocenianie odbywa się zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen oraz wymaganiami edukacyjnymi.
2. Uczniowie są zobowiązani do systematycznego prowadzenia zeszytu, uzupełniania notatek
przesyłanych przez nauczyciela i wykonywania ćwiczeń wskazywanych przez uczącego.
3. Ze względu na ograniczony kontakt z uczniami ocenie będą podlegały wykonane przez ucznia w
określonym terminie zadania i ćwiczenia.
4. Nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania prac w wiadomościach z zadaniami skierowanych
do uczniów.
5. Uczniowie wysyłają zadane prace do sprawdzenia i oceny w różnej postaci (dokument, zdjęcie) na
konto e-mailowe nauczyciela.
6. Nauczyciel ocenia przesłane zadanie i przesyła informację zwrotną.
7. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line w formie odpowiedzi
kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu i innych narzędzi.
8. Ocenie mogą podlegać także przygotowane przez uczniów prezentacje na wskazany temat, plakaty,
afisze oraz inne formy wyznaczone przez nauczyciela.
9. Po powrocie do nauki w szkole nauczyciel sprawdza zapisane w zeszycie lekcje, notatki, zadania.
10. Uczniowie pracują systematycznie i rzetelnie zdobywając nowe wiadomości i umiejętności,
wywiązują się ze swoich obowiązków.
Wychowanie fizyczne
Do oceniania z wychowania fizycznego w zdalnym nauczaniu, proponuję testy sprawności fizycznej:
- szybkość - bieg w miejscu przez 10 sekund wysoko unosząc kolana (skipping w miejscu)
i klaszcząc pod nogą. Policz liczbę klaśnięć.
- siła mięśni brzucha – połóż się na plecach, ręce dowolnie ułożone. Unieś nogi tuż nad podłoże i
wykonuj nożyce poprzeczne tak długo jak możesz. O wyniku decyduje czas trwania próby.
- skoczność – skocz w dal obunóż z miejsca. Rezultat zmierz własnymi stopami.
Dokładne informacje dotyczące każdego testu będą przesyłane na adresy e-maile uczniów w dniu
przeprowadzania testu.

