
Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym  

w Szkole Podstawowej nr 3  

im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie. 

W okresie nauczania zdalnego zadania dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami poprzez: 

− dziennik elektroniczny Librus 

− platformę Microsoft Teams 

Brane będą pod uwagę aktywność, systematyczność i postępy ucznia. 

Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w materiałach 

przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

Uczniowie zobowiązani są do udziału w zajęciach online na platformie MS 

Teams oraz odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym 

terminie.  

Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych  

w Statucie Szkoły. O przewidywanych ocenach śródrocznych nauczyciele 

informują zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. 

Uczniowie klas ósmych mają możliwość wzięcia udziału w stacjonarnych 

konsultacjach z nauczycielami,  zgodnie w grafikiem, w grupach do 5 osób. 

  



Aneksy do PSO (nauczanie zdalne) 

Edukacja wczesnoszkolna 

Informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzymuje 

w zrozumiałej dla niego formie, tzn. komentarza słownego wskazującego 

poziom jego umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy (w formie pisemnej 

lub ustnej) i ewentualnego znaku graficznego jako informację zwrotną. 

Język polski 

Wagę 2 będą miały oceny za prace klasowe, sprawdziany i testy z lektury.  

W pozostałych kategoriach (w tym kartkówki z lektury) oceny będą miały  

wagę 1. 

Język angielski 

Kartkówki online oceniane są z wagą 1 lub 2 w zależności od ilości materiału 

i/lub trudności danej kartkówki. 

Pozostałe oceny według kryteriówzawartych w PSO. 

Język niemiecki 

1. Ocenianiu podlega aktywność ucznia w trakcie lekcji on-line. 

2. Zadania domowe i kartkówki oceniane są z wagą *1. 

3.  Testy on-line oceniane są z wagą *2. 

4. Uczeń ma obowiązek regularnie wywiązywać się z zadanych prac 

domowych. 

5. Brak zadania w wyznaczonym terminie odnotowany będzie w dzienniku 

jako bz.  

Za trzeci brak zadania uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

6. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z zadania domowego w ciągu 

tygodnia. 

7. W przypadku niewykonania  prac domowych na ocenę, uczeń otrzyma 

ocenę niedostateczną. 



8. W przypadku stwierdzenia plagiatu pracy długoterminowej, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

Historia i wos 

brak zmian. 

Matematyka 

Prace klasowe/sprawdziany online mają wagę 2, oceny w pozostałych 

kategoriach wagę 1. 

Przedmioty przyrodnicze - biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda. 

Sprawdzian online ma wagę 2,  kartkówka ma wagę 1.  

Pozostałe oceny według PSO z przedmiotu. 

Informatyka 

Prace klasowe, projekty online mają wagę 2, oceny w pozostałych kategoriach 

wagę 1.  

Wszystkie ćwiczenia wykonywane online podczas lekcji podlegają ocenie i 

muszą być udostępnione/przesłane zgodnie z zasadami podanymi przez 

nauczyciela. 

Technika 

Prace klasowe online mają wagę 2, oceny w pozostałych kategoriach wagę 1 

Plastyka 

1. Formysprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów. 

− prace praktyczne (ćwiczenia i zadania) 

− aktywność w pracy zdalnej (np. przygotowanie do zajęć- podstawowe 

narzędzia i materiały, systematyczne odsyłanie zdjęć prac, wykonywanie 

zadań dla chętnych) 

− dodatkowe działania będące efektem indywidualnych pasji (rysunki, 

obrazy, prace przestrzenne) 

2. Sposoby odsyłania zdjęć prac do oceny: 



− Zdjęcia prac mogą być odsyłane na adres e-mail udostępniony - wszystkie 

prace plastyczne i zadania wykonywane podczas lekcji plastyki podlegają 

ocenie. 

3. Kryteria oceniania nie ulegają zmianie. 

Muzyka 

Bez zmian 

Wychowanie fizyczne 

1. Ocenie podlegają: 

− testy sprawnościowe wykonywane w domu 

− systematyczność wykonywania ćwiczeń 

− interaktywne quizy ( przeprowadzane na platformach internetowych) 

− prace pisemne (przepisy gry, edukacja zdrowotna) 

− aktywność logowania 

2. Kryteria oceniania - System procentowy/punktowy 

− aktywność logowania ( ocena celująca -100 procent,bdb- 80 procent,  

db – 60 procent, dst – 40 procent, dopuszczająca - 20 procent ) 

3. Sposób przesyłania prac: 

− Librus, Teams, e-mail 

4. Informacja zwrotna: 

− komentarz pisemny przez Librus, Teams 

5. Sposób przeprowadzania sprawdzianów i ich poprawa: 

Sprawdziany /testy wysyłane przez Librusa, Teams, w plikach wysyłanych 

przez nauczyciela, bądź w inny sposób wskazany przez nauczyciela. 

Religia 

brak zmian 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Bez zmian 


