
 

Załącznik Nr 7   

do  Regulaminu Kształcenia Na Odległość 

w Zespole Placówek Oświatowych Im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy 

i obowiązują do czasu obowiązywania zdalnego nauczania. 

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. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach 

do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły 

Podstawowej w ZPO w Dylewie . 

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic informuje o tym wychowawcę, który 

wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów.  

6. Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi 

opiekunami, jeżeli jest zaniepokojony postępami ucznia w nauce lub zupełnym brakiem jego 

aktywności na lekcjach online.  

7. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to Librus, Teams, Skype, Messenger, 

Zoom, Padlet, wordwall i inne platformy i komunikatory wskazane przez nauczyciela. 

8. Ocena, jaką otrzymał uczeń w toku nauki zdalnej, na prośbę ucznia lub rodzica/prawnego 

opiekuna powinna być uzupełniona komentarzem słownym, motywującym ucznia do lepszej 

pracy.  

9. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej 

na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować jego rozwój, wskazując mu kierunek 

poprawy. 

10. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny. 

11. Procentowe progi ocen pozostają bez zmian 

12. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym. 

13. Odpowiedź ustna: uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji 

online/telefoniczną z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel 

powiadamia ucznia o tym na Librusie lub w czasie lekcji online. Podaje zagadnienia, które 

uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach 

traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń może być 

pytany na lekcji na zwykłych zasadach. 

14. Uczeń, który nie zareaguje na polecenie nauczyciela odpowiadając przez mikrofon lub 

pisząc na czacie otrzymuje minus za brak pracy na lekcji. Trzeci minus oznacza ocenę 

niedostateczną. 



15. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych 

jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

16. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach online z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form kontaktu zdalnego 

nauczania  

3) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i kart pracy ocen pozytywnych (wyższych 

niż ocena niedostateczna);  

4) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym zdalnych 

konsultacji indywidualnych. 

Na czas nauczania zdalnego przyjmuje się następujące kategorie i wagi ocen 

wystawianych uczniowi: 

aktywność na lekcji online waga 2 

komunikowanie się z nauczycielem – waga 2 

dodatkowe zaangażowanie waga 2 

rozwiązywanie zadań dodatkowych waga 3 

praca domowa waga 1 

karta pracy waga 2 

odpowiedź ustna – online – waga 4/poprawa waga 4 

sprawdzian/test waga 4 

kartkówka waga 3 

wykonanie pomocy dydaktycznych waga 2 

udział w projektach edukacyjnych waga 3 

praca praktyczna/badawcza waga 3 

udział w konkursach waga 2 

doświadczenia waga 5 

aktywność na lekcji online – dla nauczycieli, którzy będą prowadzili lekcje, elementy lekcji 

online, za uczestnictwo uczniów w zajęciach 

komunikowanie się z nauczycielem – nagradzanie/ dyscyplinowanie uczniów za kontakt 

z nauczycielem w formie odpowiedzi do nauczycieli, pytania do zadań, przesłanie materiałów 

dodatkowe zaangażowanie – przygotowanie przez uczniów np. krótkich filmików 

z wykonywanych ćwiczeń w-f, innych filmików, reklam 

rozwiązywanie zadań dodatkowych – można chętnym uczniom dawać dodatkowe zadania 

praca domowa – typowa praca domowa, np. kilka przykładów, kilka ćwiczeń, krótka notatka 

z lekcji 

karta pracy – karta przesłana uczniom np. po kilku tematach lub po zakończeniu działu 

sprawdzian/test – test przeprowadzony online na zakończenie działu 

kartkówka – krótka forma pisemna sprawdzenia wiadomości z ostatnich lekcji w formie quizu 

lub tradycyjnie, napisana podczas lekcji online. Uczniowie po zakończeniu pracy przesyłają 

ją w formie zdjęcia lub pliku. 

wykonanie pomocy dydaktycznych – wykonanie plakatów, lapbooków, modeli, 

ilustrowanych notatek 

udział w projektach edukacyjnych – kontynuacja realizowanych projektów, np. i, trzymaj 

formę 

praca praktyczna/badawcza – np. przeprowadzenie doświadczeń, opisanie ich, wyciągnięcie 

wniosków 

 



ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ – 

NAUCZANIE ZDALNE 

1. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela.  

2. Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.  

3. Uczeń testy, gry i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) rozwiązuje samodzielnie.  

4. Nauczyciel wyznacza, które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać online na 

komputerze lub telefonie.  

5. Zadane prace przesyłane są za pomocą e-dziennika Librus i sposobu uzgodnionego 

z nauczycielem.  

6. Uczeń przechowuje swoje prace do czasu powrotu do szkoły.  

7. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, 

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.  

8. Wykonane prace domowe odsyłamy nauczycielowi w wyznaczonym terminie.  

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I-III – 

NAUCZANIE ZDALNE 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą mieli oceniane prace kontrolne w formie 

ustalonej z nauczycielem. 

Oceny za aktywność uczeń uzyskuje po uzyskaniu 5 plusów. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e- auczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu 

lub np. podczas konsultacji online w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH - 

NAUCZANIE ZDALNE 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za:  

- prace pisemne – kartkówki, sprawdziany, testy, karty pracy, referaty, projekty, plakaty, 

zadania dodatkowe, 

-  odpowiedzi ustne podczas lekcji i konsultacji  online . 

Uczeń może uzyskać ocenę za aktywność  podczas lekcji i konsultacji  online – trzy zdobyte 

plusy – ocena bardzo dobra – nauczyciel bierze pod uwagę plusy zdobyte w trakcie nauki 

w szkole. 

Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela skutkuje oceną niedostateczną . 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń nie będzie z przyczyn technicznych mógł wziąć udziału w teście, odpowiedzi 

zamieszcza na kartce i przesyła do nauczyciela na podany adres mailowy.    

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z MATEMATYKI kl 4-6 i 8 –  

NAUCZANIE ZDALNE 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za zadania domowe, prace 

pisemne, karty pracy, odpowiedź ustną podczas zajęć online, gry i quizy interaktywne 

Oceny za aktywność przydzielane będą za aktywny udział w lekcjach on-line. 

Każde dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela i poprawnie rozwiązane oceniane jako 

aktywność na plusa. Za 10 uzyskanych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Brak oddania obowiązkowego zadania w terminie skutkuje minusami, w sytuacji 

pięciokrotnego nieprzygotowania – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (waga 1). 

Nieprzygotowanie – uczniowi przysługują 4 nieprzygotowania w semestrze, piąte 

nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną o wadze 1.  



Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. Niedotrzymanie ustalonego terminu 

oddania pracy zleconej przez nauczyciela jest równoznaczne z otrzymaniem jednego minusa. 

Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych w okresie do 10 marca oraz w czasie 

e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, np. podczas konsultacji, 

lekcji online. 

Wagi ocen : 

– Odpowiedź ustna (Teamlink, Messenger, Teams, Zoom) – waga 4/poprawa waga 4 

– Wykonywanie zadań w formie papierowej (prace kontrolne) i przysyłanie scanów przez 

librusa, meila lub zdjęć poprzez komunikator  – waga 3/poprawa waga 3 

– Dodatkowe zadania dla chętnych, sprawdzane jak powyżej – waga 1 

– Tworzenie przez ucznia samodzielnych powtórek lub zadań do lekcji w formie 

interaktywnych gier – waga 2 

– Ankiety i quizy wysyłane przez nauczyciela.  Np. kahoot waga 1 

– Notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie poprzez 

komunikator – plusy i minusy 

– Poprawa ocen uzyskanych przed 10 marca ma wagę taką samą jak odpowiednio sprawdzian, 

kartkówka itp. 

Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w teście lub odpowiedzi 

on-line, pisze daną pracę w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z MATEMATYKI KL 7 

 – NAUCZANIE ZDALNE 

1. Uczniowie będą oceniani za pracę domową, kartkówki, sprawdziany zadanie 

dodatkowe, konkursy. 

2. Uczeń może uzyskać ocenę za aktywność na lekcji online- trzy plusy ocena bardzo 

dobra. 

3. Brak oddania obowiązkowego zadania w terminie skutkuje minusami. Za 5 minusów 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a za 5 plusów ocenę bardzo dobrą. 

4. Uczniowie przysługują dwa nieprzygotowania na czas zdalnego nauczania.  

5. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen w czasie zdalnego nauczania w formie i czasie 

wskazanym przez nauczyciela.  

Wagi ocen pozostają bez zmian.  

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z FIYKI KL 7 

 – NAUCZANIE ZDALNE 

1. Uczniowie będą oceniani za pracę domową, kartkówki, sprawdziany online, zadanie 

dodatkowe, doświadczenia, pracę praktyczną. 

2. Uczeń może uzyskać ocenę za aktywność na lekcji online- trzy plusy ocena bardzo 

dobra. 

3. Brak oddania obowiązkowego zadania w terminie skutkuje minusami. Za trzy minusy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a za 3 plusy ocenę bardzo dobrą. 

4. Uczniowie przysługują dwa nieprzygotowania na czas zdalnego nauczania.  

5. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen w czasie zdalnego nauczania w formie i czasie 

wskazanym przez nauczyciela.  

Wagi ocen pozostają bez zmian.  

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z RELIGII 

 – NAUCZANIE ZDALNE 

 



Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: zadania domowe, prace 

pisemne, karty pracy, odpowiedź ustną podczas zajęć online.  Ocen z aktywności podczas 

nauczania na odległość  nie przydziela się lub ocenę za aktywność uczeń uzyskuje za 5 plusów-

bardzo dobry. 

Nieprzygotowanie – nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Uczniowi 

przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę 

niedostateczną o wadze 1 /Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. /lub 

niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace 

niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu 

lub np. podczas konsultacji online w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen z religii pozostają bez zmian.  

 

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z MUZYKI–  

NAUCZANIE ZDALNE 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za: 

1. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie śpiewanej 

piosenki itp.); 

2. inne prace np.: referaty, prezentacje, projekty itp.; 

3. rozwiązywanie testów, quizów; 

4. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela; 

5. zaangażowanie ucznia w trakcie konkretnej lekcji lub podsumowanie określonego okresu 

pracy podczas zdalnego nauczania (ocena wystawiana na podstawie systematycznej pracy, 

zadań domowych i innych aktywności wskazywanych przez nauczyciela); 

 

Nieprzygotowanie: nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

Uczeń ma możliwość poprawienia oceny otrzymanej za zadania wykonywane w czasie 

e- nnauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

Wagi ocen na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian 

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z PLASTYKI I TECHNIKI  – 

PLASTYKA – TECHNIKA 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za:  

1. prace plastyczne i zadania techniczne :pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanych 

samodzielnie  prac, 

2. inne prace np.: referaty, prezentacje, projekty itp.; 

3. testy, quizy; 

4. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela; 

5. zaangażowanie ucznia w trakcie konkretnej lekcji lub podsumowanie określonego okresu 

pracy podczas zdalnego nauczania (ocena wystawiana na podstawie systematycznej pracy, 

zadań domowych i innych aktywności wskazywanych przez nauczyciela); 

 

Nieprzygotowanie – nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela co jest 

jednoznaczne z oceną niedostateczną 

Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza 

ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne 



Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu 

lub np. podczas konsultacji online w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA Z OCENIANIA  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Uczniowie podczas nauczania zdalnego będą oceniani za:  

 

 sprawdzian: obejmujący większą partię materiału określoną przez nauczyciela      

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin winien być odnotowany         

w dzienniku elektronicznym (waga 10); 

Nauczyciel udostępnia test uczniom. Uczniowie rozwiązują test w określonym przez 

nauczyciela czasie. Odpowiedzi uczniów do sprawdzianu przesyłane są nauczycielowi 

w formie zdjęć lub wiadomości tekstowej za pośrednictwem Messengera, wiadomości 

w dzienniku elektronicznym Librus lub wiadomości e-mail.  

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów 

na ocenę:  

a. poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny (1) 

b. 30% - 50% - dopuszczający (2)  

c. 51% - 74% - dostateczny (3)  

d. 75% - 90% - dobry (4)  

e. 91% - 97% - bardzo dobry (5)  

f. 98% -100% celujący (6)  

 

 aktywność podczas zdalnej lekcji wideo (waga 2) 

 systematyczność i współpraca z nauczycielem (kategoria oceny aktywność, 

w komentarzu do oceny zapis: systematyczność i współpraca z nauczycielem) 

(waga 2)  

 zadanie  (w komentarzu do oceny zapis co zostało ocenione np. rozumienie tekstu 

słuchanego / czytanego, wypowiedź ustna / pisemna, itd.) (waga 5); 

 praca projektowa (waga 8); 

Uczeń może również otrzymać:  

 plus (+) za aktywność na zdalnej  lekcji wideo, wykonanie zadania dodatkowego 

lub wykonanie zadań przewidzianych dla ucznia na danej lekcji, 

które nie są oceniane oceną bieżącą 

Powyższe znaki będą przeliczane na oceny w postaci stopni na bieżąco:  

5 x + będą odpowiadać ocenie bardzo dobrej  

Za nie odesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela uczeń otrzymuje 

„bz” (brak zadania) i ma obowiązek uzupełnienia zadania w terminie określonym przez 

nauczyciela.  

 

Poprawa ocen:  

Uczeń ma możliwość poprawy ocen otrzymanych podczas nauczania zdalnego w sposób 

i w terminie uzgodnionym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.  

Na czas nauczania zdalnego przyjmuje się minimum 3 oceny w półroczu. Ocenę okresową 

ucznia (śródroczną i roczną) wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów 

sprawdzania osiągnięć.  

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA JĘZYK POLSKI – OCENIANIE W TRYBIE 

ZDALNEGO NAUCZANIA 



Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: 

- zadania dodatkowe, prace pisemne (krótkie formy, wypracowania), karty pracy, odpowiedź 

ustną podczas konsultacji online , recytację online,  projekty, prace długoterminowe, 

aktywność, czytanie ze zrozumieniem, dyktanda, quiz – kartkówka. 

- oceny z aktywności podczas nauczania na odległość przydziela się  za systematyczne 

uczestniczenie w zajęciach lub inny, stały  kontakt z nauczycielem np. telefoniczny, przesyłanie 

zadań na czas. Za plusy ( 5 plusów- 5),  za minusy (5 minusów - 1 ) 

- nieprzygotowanie – nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Uczniowi 

przysługują 3 nieprzygotowania w semestrze, czwarte nieprzygotowanie oznacza ocenę 

niedostateczną o wadze 1.  Uczeń, który nie napisze samodzielnie pracy, otrzyma ocenę 

niedostateczną. 

- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu 

lub  podczas konsultacji online. 

W czasie nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w teście , odpowiedzi 

umieszcza na kartce i przesyła do nauczyciela w uzgodnionej wcześniej formie.  

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – WYCHOWANIE FIZYCZNE – 

NAUCZANIE ZDALNE 

Podczas pracy zdalnej na wychowaniu fizycznym realizowane będą następujące kompetencje:  

1 Kompetencje społeczne 

2. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna  

3. Aktywność fizyczna.  

4. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.  

5 Edukacja zdrowotna. 

Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie infografik, prezentacji, 

opisów ćwiczeń oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą oceniani 

za: aktywność fiz wynikającą z przesłanych zadań na podstawie informacji zwrotnych 

potwierdzających tę aktywność( swoje spostrzeżenia i sugestie, opisy aktywności fizycznej, 

zdjęcia, filmy, własne zestawy ćwiczeń, wszelkie przejawy własnej aktywności fizycznej), 

systematyczne logowanie się oraz przesyłanie informacji zwrotnej dotyczących zadań 

do wykonania( w formie opisu zestawu ćwiczeń, grafiki, infografiki, linku do ćwiczeń, krótkiej 

pracy pisemnej). 

 

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – HISTORIA I WOS – NAUCZANIE 

ZDALNE 

1. Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za przesłane karty pracy, 

zlecone zadania w postaci ćwiczeń i poleceń, wykonane projekty, oceny za odpowiedź ustna 

podczas zajęć online, zadania zlecone do wykonania za pomocą platform edukacyjnych, 

sprawdziany, dodatkowe prace czy zadania wykonane przez ucznia o charakterze 

nieobowiązkowym. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

Nieprzygotowanie tj. nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

(z wyłączeniem przyczyn losowych np. awaria techniczna) 

Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza 

ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e- auczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 



Wobec nie uwzględnionych w aneksie form sprawdzania wiedzy oraz wagi ich ocen  mają 

zastosowania zapisy przedmiotowych zasad oceniania.  

 

ANEKS DO KRYTERIÓW OCENIANIA – JĘZYK NIEMIECKI – NAUCZANIE 

ZDALNE 

 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: 

- plakaty w formie elektronicznej np. wysłane zdjęcie lub wykonane formie elektronicznej 

- odpowiedź ustną podczas zajęć on-line, 

- zadania / wypracowania wysyłane w formie elektronicznej jako zadanie kontrolne, 

- quizy zadawane na stronie Quizizz, wordwall itp. 

- dodatkowe prace wykonane przez ucznia jako zadania dodatkowe, 

- karty pracy w formie elektronicznej. 

Na wykonanie zadań uczeń ma określony (wyznaczony) czas podany wcześniej przez 

nauczyciela, w szczególnych przypadkach uczeń może ustalić z nauczycielem inny termin 

lub formę zaliczenia materiału. 

Ocenę za aktywność uczeń uzyskuje za sześć plusów (plusy uczeń może uzyskać za dodatkowe 

ćwiczenie, aktywny udział w zajęciach on-line). Zdobyte do tej pory plusy zostają ważne. 

 

Nieprzygotowanie – to nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Uczniowi 

przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę 

niedostateczną. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. 

 

Poprawa ocen: uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 

w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim 

uzgodnieniu lub podczas konsultacji online w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA 
 W trakcie trwania nauki zdalnej w klasach IV-VIII utrzymane zostaje dotychczasowe 

ocenianie zachowania, a w edukacji wczesnoszkolnej ocena opisowa. 

1. Ocenie głównie podlega: 

Punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line. 

Przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój. 

Przestrzeganie zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej. 

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach on-line przez ucznia/rodzica. 

Niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, tworzenie grup wsparcia 

wśród społeczności szkolnej. 

Systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi. 

Inicjowanie zadań (w tym zadań ruchowych), akcji edukacyjnych oraz inicjatyw integrujących 

uczniów, rodziców, nauczycieli. 

  

Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas epidemii daje uczniom możliwość do rozwijania 

samodyscypliny poprzez codzienne przestrzeganie nawyków higienicznych, dbanie 

o zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi ludźmi oraz regularną opiekę 

nad zwierzętami domowymi. 

2. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z zachowania bierze się pod uwagę: 

– ocenę śródroczną , 

– postawę ucznia wg kryteriów zawartych w Statucie i Regulaminie Zdalnego Nauczania,  

– przed ustaleniem klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania wychowawca klasy zasięga 

opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii 



ocenianego ucznia w sposób zdalny. (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego) 

3. Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) niepełnoletniego ucznia 

wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę z zachowania w sposób zdalny. (telefonicznie 

lub mailowo) Na 2 tygodnie przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

zobowiązany jest poinformować ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) 

niepełnoletniego ucznia o przewidywanej dla niego nagannej rocznej ocenie z zachowania 

w sposób zdalny. (wpis do dziennika elektronicznego, telefonicznie lub mailowo) 

4. Sposób organizacji i przeprowadzania posiedzenia Rady Pedagogicznej pozostaje zgodny 

z wytycznymi GIS. 


