
Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany przez  nauczycieli uczących w Szkole
Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej

na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący od 25.03.2020 r.

wraz z przedmiotowymi systemami oceniania

I. Obowiązki stron wynikające z nauczania zdalnego
1. Nauczyciel za pomocą dziennika elektronicznego wysyła zadania zgodnie z obowiązującym 
planem lekcji sprzed wprowadzenia kwarantanny lub łączy się bezpośrednio z uczniami, a 
rodzicom przekazuje komunikat na temat przekazanych uczniom zadań.
2. Nauczyciel dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach lub braku zadań za pomocą 
dziennika elektronicznego.
3. Nauczyciel planując zadania bierze pod uwagę równomierne obciążenie uczniów w 
poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie form pracy i ilość obciążeń ze względu na 
możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 
dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4. Nauczyciel w celu uniknięcia zbytniego obciążenia ucznia wpisuje co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem do zakładki „Sprawdziany” w dzienniku elektronicznym informację o planowanych
na dany dzień formach sprawdzania wiedzy lub zadawaniu dłuższych prac uczniom, które w 
warunkach nauczania zdalnego będą miały formę sprawdzania wiedzy i umiejętności.
5. Nauczyciel ocenia ucznia zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceniając, bierze pod uwagę 
możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, zalecenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz możliwości techniczne ucznia i jego rodziny.
6. Nauczyciel podaje dyrektorowi i rodzicom informację o formach i terminie swojej dostępności w
celu komunikowania się/konsultowania z rodzicami.
7. Uczeń zobowiązuje się do samodzielnej i uczciwej pracy, pamiętając, że bierze odpowiedzialność
za swój własny rozwój i wszelkie nieuczciwe formy pracy (odpisywanie zadań) nie służą jego 
rozwojowi.
8. Uczeń jest zobowiązany do realizacji obowiązków i rozliczanie się ze zrealizowanych zadań z 
nauczycielem przedmiotu zgodnie z częstotliwością ustaloną z nauczycielem nie rzadziej jednaj niż 
raz w tygodniu. Sposób wysłania zadania – ustala się z nauczycielem prowadzącym zajęcia, 
ewentualne trudności z dostarczeniem wykonania zadania należy niezwłocznie zgłosić 
nauczycielowi przedmiotu.
9. Rodzic wspiera swoje dziecko w pracy, pomagając mu ustalić najlepszy dla indywidualnych 
potrzeb dziecka, ale również najbardziej odpowiedni do warunków konkretnego domu 
harmonogram pracy, umożliwiając przeniesienie pracy z przedmiotów, na które w szkolnych 
planach pracy przewidziano 1-2 godziny na czas najbardziej odpowiedni dla swojego dziecka.
10. Rodzic, jeśli to konieczne, wspomaga swoje dziecko w odbieraniu od nauczycieli i wysyłaniu 
do nich wiadomości i zadań, wymaganych w procesie nauczania, pamiętając, że realizacja zadań 
przez dziecko wynika z ustawowego obowiązku nauki, któremu dziecko podlega.
11. Rodzic informuje w razie potrzeby nauczyciela o trudnościach, które pojawiają się w pracy 
zdalnej i ustala z nauczycielem przedmiotu i/lub wychowawcą możliwe formy rozwiązania 
trudności.
12.Nauczyciel i rodzic motywują ucznia do dalszych postępów w nauce.

II. Ocenianie i sprawdzanie wiedzy
1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak:
1) testy online (testy realizowane zdalnie) w postaci np. sprawdzianów wiedzy i umiejętności 
zamieszczonych na istniejących platformach lub przygotowane i przesłane przez nauczycieli w 



zależności od specyfiki przedmiotu,
2) zadania wykonywane w domu i przesyłane drogą elektroniczną, 
3) dotychczas wykorzystywane w szkole formy pracy uczniów: wypracowania, prezentacje, filmiki,
projekty itd. na zasadach przyjętych w PSO funkcjonujących w warunkach sprzed zagrożenia 
epidemiologicznego,
4) zadania dla chętnych.

2. Dopuszcza się inną formę sprawdzenia wiedzy ucznia niż test online, ale wcześniej uczeń lub 
rodzić musi zgłosić niemożliwość wykonania zadania.
3. Formy sprawdzania wiedzy oraz zadania wykonywane w domu są obowiązkowe.
4. Nauczyciel określa, które zadania są obowiązkowe, a które dla chętnych. W przypadku kiedy 
tego nie określi, wszystkie zadania są obowiązkowe.

III. Zasady przeliczania punktów na stopień szkolny
 Nauczyciel ustala ocenę każdorazowo zgodnie z ilością punktów, które uczeń mógł 
otrzymać na różnych poziomach wymagań lub wg następującej skali:
100% -96% celujący;
95% - 90% bardzo dobry;
89% - 75% dobry;
74% - 50% dostateczny;
49% - 30% dopuszczający
29% - 0% niedostateczny

I.

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie z MATEMATYKI w klasach IV - VIII

1. Nauczyciel przesyła uczniom i/lub rodzicom (w zależności od ustaleń poszczególnych 
nauczycieli matematyki) zadania do wykonania przez maila lub Skype (kl. VIa, VIIb, VIIIb).
2. Uczniowie pracujący przez Skype otrzymali zasady pracy zdalnej.
3. Uczniowie mają obowiązek wykonać zadania przesłane przez nauczyciela; nauczyciel określa, 
które zadania są dodatkowe lub dla uczniów chętnych, mających nieograniczony dostęp do 
internetu.
4. Uczeń za każde wykonane obowiązkowe zadanie, przesłane nauczycielowi, otrzymuje tak jak 
dotąd,  + lub +/-  lub - (za niepoprawnie wykonane zadania).
Każde pięć znaków przelicza się na ocenę za zadania lub odpowiedź na lekcji zgodnie z 
dotychczasowymi zasadami.
5. Dopuszcza się sprawdzanie wiadomości w bezpośrednim kontakcie z uczniem poprzez dostępne
aplikacje (WhatsApp, Messenger, Skype, Classroom lub telefon).
6. Najpóźniej w piątek każdego tygodnia uczeń lub jego rodzice mają obowiązek przesyłać jedną 
informację zwrotną podsumowującą, jak dziecko dawało sobie radę z materiałem nauczania, czy 
wykonało wszystkie zadania, czy ma z czymś problem, czy potrzebuje indywidualnej pomocy.
7. Na bieżąco po danej lekcji lub w piątek najpóźniej należy przesyłać TYLKO te zadania, o 
których przesłanie nauczyciel poprosił. Będą one oceniane plusami.
Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, prace klasowe) należy przesłać w wyznaczonym przez 
nauczyciela dniu. Będą one oceniane.
Nieprzesłanie zadania w terminie będzie skutkowało otrzymaniem oceny niedostatecznej (jeśli 
praca była na ocenę) lub minusa.
8. W trakcie omawiania danego działu lub po jego zakończeniu nauczyciel przeprowadza pracę 
pisemną w ustalonej z uczniami formie.
Jedną z nich może być Quizizz. Uczniowie mający możliwość techniczną zagrają samodzielnie w 
quizizz podając swoje imię i nazwisko. Wynik procentowy gracza nauczyciel przeliczy na ocenę 
według obowiązującej skali. Uczeń, który nie ma możliwości wzięcia udziału w tej formie 



sprawdzania wiedzy, napisze innę prace pisemną w tym samym czasie.
9. Jeśli uczeń nie wziął udziału w pracy pisemnej z ważnego powodu i rodzice usprawiedliwili 
pisemnie jego nieobecność lub niedyspozycję, nauczyciel wyznaczy drugi termin na napisanie 
pracy. Jeśli uczeń z niego nie skorzysta otrzyma ocenę niedostateczną.

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie  z historii

Uczeń za każde obowiązkowe wykonanie poprawnie zadania i przesłanie nauczycielowi otrzymuje
(+)
- Każde pięć plusów przelicza się na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń, który nie będzie wykonywał obowiązkowych zadań w domu i nie wyśle ich przynajmniej 
raz w tygodniu otrzyma (-).
- Każde pięć minusów przelicza się na ocenę niedostateczną.
Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla 
chętnych). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 - wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- oryginalność i pomysłowość pracy.
Sposób dostarczenia wykonania zadania dla chętnych taki sam jak w przypadku zadań 
obowiązkowych.

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie z języka angielskiego 
Język angielski 4-8
Nauczyciel komunikuje się z rodzicami i uczniami tylko przez dziennik elektroniczny.
Nauczyciel raz w tygodniu przesyła informację rodzicom i uczniom o tematach, które należy 
zrealizować w danym tygodniu z podziałem na dni. 
Nauczyciel podaje temat lekcji, krótkie wprowadzenie do tematu, obowiązujące słownictwo, 
ćwiczenia do wykonania ustnie lub pisemnie z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, z wiadomości 
nauczyciela oraz linki do stron dla chętnych do skorzystania.
Nauczyciel regularnie wyznacza termin, do którego uczniowie mają odesłać na dziennik 
elektroniczny wykonane zadanie. Termin na wykonanie zadania będzie zaznaczony w dzienniku 
jako „sprawdzian.” Niewykonanie zadania w terminie będzie skutkowało otrzymaniem oceny 
„ndst.”. Zadania będą oceniane zgodnie z WSO według skali:
100% -96% celujący;
95% - 90% bardzo dobry;
89% - 75% dobry;
74% - 50% dostateczny;
49% - 30% dopuszczający
29% - 0% niedostateczny

Rodzice, których dzieci nie mają możliwości komunikować się elektronicznie, obowiązkowo 
informują o tym nauczyciela. Tacy uczniowie obowiązkowo wykonują wszystkie zadania w 
zeszycie, gdyż będą one sprawdzane na ocenę po powrocie do szkoły. Niewykonanie zadania w 
wersji papierowej dla takiego ucznia będzie skutkowało otrzymaniem oceny „ndst” po powrocie 
do szkoły.

Nauczyciel po zakończonym dziale nauczyciel może sprawdzić wiedzę uczniów poprzez 



platformę Quizizz.
Z kilkudniowym wyprzedzeniem przekaże przez dziennik elektroniczny informację kiedy quiz 
zostanie przeprowadzony. Uczniowie mający możliwość techniczną zagrają samodzielnie w 
quizizz podając swoje imię i nazwisko. Wynik procentowy gracza nauczyciel przeliczy na ocenę 
według obowiązującej skali. Rodzice, których dzieci nie będą mogły w danym terminie 
uczestniczyć w grze, informują o tym nauczyciela. 

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego na czas kwarantanny.
Aktywność ucznia oceniana jest na podstawie zbieranych przez uczniów plusów za wykonanie 
zadań i zaleceń wysyłanych przez nauczyciela. Ocenę za aktywność uczeń otrzymuje w 
określonych przez nauczyciela przedziałach czasowych.

6 plusów - ocena ocena 6
5 plusów - ocena 5
4 plusy - ocena 4
3 plusy - ocena 3
2 plusy - ocena 2
poniżej dwóch 2 plusów 1

Sprawność fizyczna oceniana jest na podstawie wyników osiąganych w ISF Zuchory oraz innych 
testach sprawności, a przede wszystkim na podstawie postępów w poszczególnych testach.

Wiedza przedmiotowa oceniana jest na podstawie przeprowadzanych testów wiedzy oraz zadań z 
zakresu przepisów dotyczących podstawowych gier zespołowych oraz edukacji zdrowotnej.

Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa
 klasa 8
Nauczanie zdalne

Uczniowie otrzymają ocenę za nakręcenie filmu dot. udzielania pierwszej pomocy w warunkach 
domowych.
Uczniowie również zdobywają małe punkty w zabawowych testach cyklicznych (mając na uwadze
zminimalizowanie stresu związanego z pandemią wirusa) wykonywanych online, gdzie suma 
zdobytych punktów będzie kwalifikował do uzyskania odpowiedniej oceny końcowej wg WSO.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki
 klasa 8
Nauczanie zdalne

Uczniowie otrzymają ocenę za napisanie określonego programu w języku C++.



Uczniowie również zdobywają małe punkty w zabawowych testach cyklicznych (mając na uwadze
zminimalizowanie stresu związanego z pandemią wirusa) wykonywanych online, gdzie suma 
zdobytych punktów będzie kwalifikował do uzyskania odpowiedniej oceny końcowej wg WSO.

Przedmiotowy system oceniania z techniki klasy 5 i 6
Nauczanie zdalne

Uczniowie otrzymają ocenę za wykonanie pracy manualnej zgodnej ze swoimi zainteresowaniami.
Uczniowie zdobywają małe punkty w zabawowych testach cyklicznych (mając na uwadze 
zminimalizowanie stresu związanego z pandemią wirusa) wykonywanych online, gdzie suma 
zdobytych punktów będzie kwalifikował do uzyskania odpowiedniej oceny końcowej wg WSO.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 5
Nauczanie zdalne

Uczniowie otrzymają ocenę za udokumentowanie wykonania pracy manualnej zgodnej ze swoimi 
zainteresowaniami.
Uczniowie zdobywają małe punkty w zabawowych testach cyklicznych (mając na uwadze 
zminimalizowanie stresu związanego z pandemią wirusa) wykonywanych online, gdzie suma 
zdobytych punktów będzie kwalifikował do uzyskania odpowiedniej oceny końcowej wg WSO.

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach 6-8

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA:
1. ODPOWIEDŹ USTNA NA CZACIE 
2. ZADANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - PRACA PISEMNA 
3. PRACE DODATKOWE - PRACA MULTIMEDIALNA, ALBUM, PLAKAT

Zadanie domowe, dotyczące lekcji Uczeń będzie otrzymywał raz w tygodniu. Zadania te będą 
obowiązkowe i będą sprawdzały wiedzę Ucznia i Jego zaangażowanie. Ocenie będą podlegać:
-wartość merytoryczna
-zgodność z tematem
-samodzielność wykonanej pracy
-pomysłowość
-wkład Ucznia

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie  z religii w klasach 4-5

Uczeń za każde obowiązkowe wykonanie zadania poprawne i przesłanie nauczycielowi otrzymuje 
(+)
- Każde pięć plusów przelicza się na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń, który nie będzie wykonywał obowiązkowych zadań w domu i nie wyśle ich przynajmniej 
raz w tygodniu otrzyma (-).
- Każde pięć minusów przelicza się na ocenę niedostateczną.
Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla 
chętnych). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:



 - wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- oryginalność i pomysłowość pracy.

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie  z muzyki

Uczeń za każde obowiązkowe (karta pracy)wykonanie zadania i przesłanie nauczycielowi 
otrzymuje ocenę.
Oceniając, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 - wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- oryginalność i pomysłowość pracy.
Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla 
chętnych- prezentacja, referat). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 - wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- oryginalność i pomysłowość pracy.

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie  z języka niemieckiego

Uczeń za każde obowiązkowe wykonanie zadania (na dany dzień) i przesłanie nauczycielowi 
otrzymuje (+). Uczeń, który nie będzie wykonywał obowiązkowych zadań w domu i nie wyśle ich 
w wyznaczonym przez nauczyciela terminie otrzyma (-). Uczeń uzyskuje ocenę po uzyskaniu 
pięciu znaków:
(+ + + + +) ocena celująca
(+ + + + -) ocena bardzo dobra
(+ + + - -) ocena dobra
(+ + - - -) ocena dostateczna
(+----) ocena dopuszczająca
(-----) ocena niedostateczna
Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla 
chętnych). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę między innymi: wartość 
merytoryczną pracy, poprawność gramatyczną i leksykalną, wkład pracy ucznia.
Sposób dostarczenia wykonania zadania dla chętnych taki sam jak w przypadku zadań 
obowiązkowych.

Ocenianie zadań wykonanych z plastyki

1. Prace plastyczne:
Uczeń ma dwa tygodnie na realizację pracy plastycznej.
Prace plastyczne i inne zadania uczeń przesyła na maila.
2. Na ocenę pracy plastycznej składa się:
Samodzielność wykonania
Zgodność z tematem
Ekspresja twórcza
Zaangażowanie 

http://2.na/


Estetyka
Ogólne wrażenie
3. Praca z obrazem ( analiza dzieła.) Elementy historii sztuki.
Praca pisemna ( nauczyciel wysyła wzór) i przykłady.
Ocenie podlega wartość merytoryczna pracy, wkład pracy ucznia, samodzielność. 
3. Prace dodatkowe
Dodatkowe zadania plastyczne na ocenę dla chętnych.
4.Indywidualizacja 
Dostosowanie zadań do możliwości i potrzeb uczniów.
5. Współpraca i motywowanie uczniów poprzez kontakt mailowy, przez dziennik elektroniczny.

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie z języka polskiego w klasach VI A i VIII B

Dłuższe prace pisemne (opowiadanie, rozprawka, list itp.) i krótkie wypowiedzi oceniane wg 
ogólnych kryteriów.
Krótkie prace – wykonywane w ćwiczeniach lub w zeszycie – sprawdzone i ocenione po 
powrocie.

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie z biologii

1. Nauczyciel, w przypadku, gdy zleci zdalne wykonanie zadań z biologii, będzie stosował
6- stopniową skalę oceniania. 

Kryteria ustalania ocen. Oceny są ustalane na podstawie następujących kryteriów: 
1) stopień celujący (6) - otrzymuje uczeń, który wykona poprawnie obowiązkowe zadania, 
stosując odpowiednią terminologię, sprawnie posługując się zdobytymi wiadomościami, 
rozwiązując samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 
(wynikającym z podstawy programowej) z zastosowaniem posiadanej wiedzy do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach, wykazujący postawę dociekliwości poznawczej, 
proponujący źródła literatury fachowej.
2) stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który wykona poprawnie obowiązkowe zadania, 
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
i praktyczne objęte programem nauczania (wynikającym z podstawy programowej), potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który wykona obowiązkowe zadania, ale popełnił drobne 
błędy, a także stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne.
4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który wykona obowiązkowe zadania, ale w sposób 
niekompletny lub popełniając błędy, wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne o średnim stopniu trudności, 
5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, otrzymuje uczeń, który wykona obowiązkowe 
zadania, ale w sposób niekompletny i popełniając błędy, a przy tym rozwiązuje typowe zadania 
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie wykona obowiązkowych zadań lub 
wykona je w niewielkim stopniu - nie rozwiązuje typowych zadań teoretycznych i praktycznych o 
niewielkim stopniu trudności. 

2. Nauczyciel może również zaproponować wykonanie zadania dla chętnych, które jest 
nieobowiązkowe, za każde dobrze wykonane zadanie dla chętnych uczeń otrzymuje plusa (+).



3. Po otrzymaniu od nauczyciela określonych zagadnień, zadań, należy je opracować, rozwiązać 
oraz odesłać do nauczyciela w ustalonej formie w terminie nieprzekraczającym 7 dni. 

Ocena za zdalną pracę z fizyki

Oceniając uczniów po wykonaniu pracy nauczyciel uwzględnia:

-efekt końcowy,
-sposób prezentacji,
-zaangażowanie ucznia,
-stopień wywiązywania się z powierzonych zadań,
-kreatywność, pomysłowość.
Nauczyciel będzie sprawdzać tylko prace napisane samodzielnie.

Ocena za zdalną pracę z informatyki stosowany przez Panią Olgę Wieloch

Oceniając uczniów po wykonaniu pracy nauczyciel uwzględnia:

-efekt końcowy,
-sposób prezentacji,
-zaangażowanie ucznia,
-stopień wywiązywania się z powierzonych zadań,
-kreatywność, pomysłowość.
Nauczyciel będzie sprawdzać tylko prace napisane samodzielnie.

Ocena za zdalną pracę z WOS 
Oceniając uczniów po wykonaniu pracy nauczyciel uwzględnia:

-efekt końcowy,
-sposób prezentacji,
-zaangażowanie ucznia,
-stopień wywiązywania się z powierzonych zadań,
-kreatywność, pomysłowość.
Nauczyciel będzie sprawdzać tylko prace napisane samodzielnie.

Dostosowanie form i sposobów oceniania
do nauczania zdalnego języka polskiego 
w klasach IV – VIII

1.  Materiały  wysyłane  są  do  rodziców i  uczniów poprzez  dziennik  elektroniczny  (dodatkowo
materiały te mogą być udostępniane w innym ustalonym wcześniej miejscu).
2.  W  przypadku  prowadzenia  lekcji  przez  komunikatory  lub  platformy  dopuszcza  się
przekazywanie informacji i zadań ustnie z zastrzeżeniem, że wszyscy uczniowie uczestniczą w
lekcji;  jeśli jakiś uczeń nie będzie uczestniczył w tak zorganizowanej lekcji,  to nauczyciel  lub
wskazana przez niego osoba informuje nieobecnego ucznia o zadanym materiale i wymaganiach



nauczyciela oraz sposobie przekazywania informacji zwrotnej.
3.  W  razie  potrzeby  mogą  być  wykorzystywane  audiowizualne  środki  przekazu,  takie  jak
programy  telewizyjne  czy  internetowe,  środki  multimedialne,  m.in.  prezentacje,  platformy
edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie i w telefonie w
ilości niezbędnej do wyjaśnienia materiału lub przeznaczone dla uczniów chętnych, którzy chcą
rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę.
4.  Ocenie  mogą  podlegać  różnorodne  formy  pracy  uczniów,  takie  jak  wypowiedź  pisemna,
ćwiczenia, karty pracy,  sprawdziany/testy udostępniane na platformach internetowych, filmiki i
inne rodzaje twórczości uczniów związane z przedmiotem język polski.
5.  Zadania  testowe  oceniane  będą  w  skali  określonej  w  WSO  dla  całej  szkoły,  przy  czym
nauczyciel  przygotowujący  test  przekazuje  informację,  jak  punktowane  jest  każde  zadanie  i
przelicza wynik punktowy na procenty.
6.  Przy ocenianiu wypracowań bierze się  pod uwagę realizację  zadanego tematu,  kompozycję
pracy, poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną.
7. Uczniowie mogą wykonywać z własnej inicjatywy lub na zlecenie nauczyciela dodatkowe prace
„dla chętnych”, które też mogą podlegać ocenie.
8. Dobrze wykonane zadania związane z realizacją określonego przez nauczyciela materiału mogą
być sprawdzone, a wyniki będą wpisane w rubryce „Aktywność” w postaci ocen lub plusów (na
zasadach dotychczas funkcjonujących na języku polskim).

Ocenianie zadań realizowanych zdalnie z geografii

Uczeń otrzyma oceny za zrealizowanie i odesłanie w wyznaczonym terminie do nauczyciela 
wysłanych przez niego zadań, np. kart pracy, notatek, zadań, sprawdzianów (tylko wybrane).
Uczniowie, którzy regularnie i w terminie będą informować nauczyciela o wykonaniu zleconych 
zadań otrzymają + (za sześć plusów celujący
Dla uczniów chętnych będzie możliwość przygotowania prezentacji multimedialnej na zadany 
temat lub wykonanie książki edukacyjnej (klasy młodsze.)

Ocenianie zadań realizowanych zdalnie z chemii

W czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych uczniowie cotygodniowo otrzymują drogą internetową 
zagadnienia do samodzielnego opracowania. Wszystkie treści dostępne są w podręczniku. W razie 
trudności w opanowaniu prezentowanych zagadnień proszę o kontakt mailowy. Uczniowie będą 
oceniani za wykonanie zadań, które będą cyklicznie co tydzień wysyłane, ich ilość nie przekroczy 
3 w ciągu tygodnia. Każdy uczeń otrzyma miesięcznie 2 oceny. Nauczyciel chemii oblicza ocenę 
roczną bez zastosowania średniej ważonej. 

Ocenianie zadań wykonanych zdalnie z przyrody

Uczeń za każde obowiązkowe wykonanie poprawnie zadania i przesłanie nauczycielowi otrzymuje
(+)
- Każde pięć plusów przelicza się na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń, który nie będzie wykonywał obowiązkowych zadań w domu i nie wyśle ich przynajmniej 
raz w tygodniu otrzyma (-).
- Każde pięć minusów przelicza się na ocenę niedostateczną.



Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla 
chętnych). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
 - wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- oryginalność i pomysłowość pracy.

PSO zdalnie 
edukacja wczesnoszkolna 1-3

1. Zdalna realizacja programów nauczania z wykorzystaniem codziennie wybranej formy 
komunikacji: dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej Silemana, platform edukacyjnych 
oraz z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń, zeszytów. Dla chętnych uczniów e-podręcznik, 
linki do stron edukacyjnych zatwierdzonych przez MEN.

2. Zdalna realizacja tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas 1-3 poprzez zadania dla
ucznia na dany dzień. 

3. Zdalne monitorowanie realizacji programu przez każdego z uczniów przez zwrotny komunikat 
od ucznia/rodzica o wykonaniu zadań dla ucznia na dany dzień do piątku z bieżącego tygodnia. 
Wpis „+” o w/w zadaniu w dzienniku elektronicznym w pierwszym dniu nowego tygodnia. 

4. System zdalnego oceniania postępów uczniów:
z każdego rodzaju edukacji jeden raz w tygodniu na podstawie realizowanego tygodniowego 
rozkładu zajęć dla poszczególnych klas 1-3. 

5. Zdalna komunikacja z uczniami i rodzicami z użyciem wymienionych w punkcie 1 form 
komunikacji z wyłączeniem prywatnego telefonu nauczyciela. 

Język angielski- Beata Pastuszak, Joanna Kurzyk

Nauczyciel komunikuje się z rodzicami przez dziennik elektroniczny.
Nauczyciel raz w tygodniu przesyła informację rodzicom o tematach, które należy zrealizować w 
danym tygodniu z podziałem na dni. 
Podaje słowa, ich tłumaczenie, ćwiczenia do wykonania ustnie lub pisemnie w zeszycie ćwiczeń, 
podręczniku, opisy gier językowych, linki do stron z piosenkami oraz słowa piosenek dla chętnych
do skorzystania.
Uczniowie regularnie wykonują słowniczki obrazkowe w formie plakatów, których zdjęcia będą 
wysyłane nauczycielowi w wyznaczonym terminie i które będą oceniane. 
Zdjęcia mają być wysłane na adres: beata.pastuszak@sp20.elsat.net.pl lub 
joanna.kurzyk@sp20.elsat.net.pl
Rodzice, którzy nie mają możliwości wysłania zdjęć, informują o tym nauczyciela i przekazują 
informację o tym, że uczeń wykonał plakat.
Po powrocie do szkoły uczniowie, którzy nie wysłali zdjęć, będą zobowiązani na pierwszej lekcji 
dostarczyć plakaty nauczycielowi. Niewykonanie plakatu w wersji elektronicznej i papierowej 
będzie skutkowało otrzymaniem oceny „ndst.”

Religia- Barbara Ogłoza
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Nauczyciel komunikuje się z rodzicami przez dziennik elektroniczny.
Nauczyciel przesyła informację rodzicom o tematach, które należy zrealizować w danym tygodniu
z podziałem na dni.
Uczeń za każde obowiązkowe wykonanie zadania i przesłanie nauczycielowi otrzymuje (+)
- Każde pięć plusów przelicza się na ocenę bardzo dobrą.
Uczeń, który nie będzie wykonywał obowiązkowych zadań w domu i nie wyśle ich przynajmniej 
raz w tygodniu otrzyma (-).
- Każde pięć minusów przelicza się na ocenę niedostateczną.
Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów (zadania dla 
chętnych). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
- wartość merytoryczną pracy,
- estetykę wykonania,
- wkład pracy ucznia,
- oryginalność i pomysłowość pracy.
Sposób dostarczenia wykonania zadania dla chętnych taki sam jak w przypadku zadań 
obowiązkowych.
Rodzice, którzy nie mają możliwości wysłania zdjęć, informują o tym nauczyciela i przekazują 
informację o tym, że uczeń wykonał zadanie.
Po powrocie do szkoły uczniowie, którzy nie wysłali zdjęć, będą zobowiązani na pierwszej lekcji 
dostarczyć zadania nauczycielowi. Niewykonanie zadań w wersji elektronicznej i papierowej 
będzie skutkowało otrzymaniem oceny „ndst.”

http://m.in/

