
ZASADY OCENIANIA PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA W SP 9 

1. W czasie kształcenia zdalnego uczniowie będą oceniani za: uzupełnione karty pracy, zadania 

domowe, sprawdziany, prezentacje, udział w dyskusji, odpowiedzi on-line, filmy, zdjęcia, 

opracowania doświadczeń, kartkówka w formie quizu online. 

2. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi 

posiadać z nich ocenę. 

3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu, nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. 

4. Nauczyciel musi dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania 

do możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Jeżeli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie zdalnego nauczania ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej 

6. Przy ocenie bieżącej oprócz wiedzy i umiejętności brane są pod uwagę takie czynniki jak 

systematyczność i zaangażowane i jakość wykonania prac. 

7. Nauczyciel przesyłając materiały dla uczniów, wyjaśnia szczegółowo sposób wykonania 

zadania o)raz wyznacza termin wykonania zadania. 

8. Zadania, nauczyciel ocenia według skali 1-6 (zawartej w Statucie Szkoły),zmienia się tylko 

waga. Ze względu na możliwość korzystania z różnych materiałów przez uczniów, zadania 

ocenianie są z wagą-1. Jedynie odpowiedzi on-line, udział w dyskusji są ocenianie z wagą -2. 

9. Ocenę niedostateczną za prace wystawia się uczniowi, który nie oddaje 

prac(obowiązkowych). Jeżeli przesłanką są trudności techniczne, odchodzi się od oceny i 

uprzedza się rodzica o konieczności sprawdzenia wiedzy w wersji papierowej. 

10. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu tylko jeden raz ( w ciągu dwóch tygodni od jej 

uzyskania). Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, a przy ustalaniu oceny rocznej, 

brane są pod uwagę obydwie oceny. Nie poprawia się ocen z kart pracy, zadań domowych. 

11. Korzystanie przez uczniów z prac innych osób skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy. 

12. Przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę; 

-ocenę śródroczną, 

-oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć, 

-oceny uzyskane przy zdalnym nauczaniu od 25.03.2020 r do czasu jego zakończenia, 

-oceny bieżące uzyskane po zakończeniu zdalnego nauczania. 

 


