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Załącznik nr 2
do Regulaminu organizacji nauczania zdalnego

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym 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. W czasie nauczania zdalnego obowiązuje waga ocen od 1 do 3.
4. Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności mają następujące wagi:

Aktywność:

Waga:

Sprawdzian

3

Praca klasowa

3

Poprawa sprawdzianu

3

Kartkówka

1

Aktywność

1

Rozumienie ze słuchu

1

Zadanie domowe

1

Referat, prezentacja

1

Projekt

1

Zadanie sprawnościowe

1

Rozgrzewka

1

Nieprzygotowanie do lekcji

-

Informacja o zagrożeniu roczną oceną

-

niedostateczną z przedmiotu
Informacja o zagrożeniu roczną oceną

-

nieodpowiednią lub naganną
5. Nieobecność podczas lekcji on-line trzeba usprawiedliwić u nauczyciela prowadzącego lub
wychowawcy.
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6. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:
a) Sprawdzian, kartkówka, testy z lektury, wypracowania (praca w domu);
krótkie formy pisemne, praca domowa, karty pracy, aktywność w pracy zdalnej, projekty,
quizy, prezentacje multimedialne.
7. Sposoby przesyłania prac do oceny:
a) Prace mogą być odsyłane przez platformę Office 365 lub w wyjątkowych przypadkach
po ustaleniu z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail.

b) Uczeń zobowiązany jest odsyłać zadania we wskazane przez nauczyciela miejsce.
W przeciwnym przypadku musi poinformować nauczyciela, gdzie przesłał zadanie.
c) Uczeń otrzymuje informację o konieczności odesłania pracy do oceny, jeśli będzie
to wymagane. Niedotrzymanie ustalonego terminu skutkuje wpisaniem do dziennika „0”.
Nauczyciel wyznacza dodatkowy termin, którego niedotrzymanie skutkuje otrzymaniem
oceny niedostatecznej.
Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia.
8. Ogólne kryteria oceniania:
Wyniki punktowe prac kontrolnych przeliczane są na oceny szkolne w następujący sposób:
100% - celujący

53 - 71% dostateczny

98 - 99% bardzo dobry +

50 - 52% - dostateczny -

93 - 97% - bardzo dobry

48 - 49% - dopuszczający +

91 - 92% - bardzo dobry -

34 - 47% - dopuszczający

89 - 90% - dobry +

32 - 33% - dopuszczający -

77 - 88% - dobry

30 - 31% niedostateczny +

75 - 76% - dobry -

0 - 29% niedostateczny

72 - 74% - dostateczny +
Wyżej wymienioną skalę procentową stosuje się we wszystkich punktowanych pracach
pisemnych.
Nauczyciel przeprowadza w ciągu semestru co najmniej jeden sprawdzian.
9. Przeprowadzanie sprawdzianów:
a) Rozwiązywanie sprawdzianów będzie się odbywało w określonym terminie
o określonej godzinie, po wcześniejszym poinformowaniu uczniów (informacja
w dzienniku elektronicznym).
b) Wraz z zakończeniem czasu pracy uczeń jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania
pracy do nauczyciela.
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c) O wszelkich problemach technicznych uczniowie informują nauczyciela na bieżąco.
W takiej sytuacji nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala inny termin ewentualnie
formę napisania sprawdzianu.
d) Jeśli uczeń nie może napisać sprawdzianu w wyznaczonym terminie, ustala
z nauczycielem inny termin.
e) Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
zgodnie z WSO.

f) Każdy nauczyciel w konkretnej sytuacji, w zależności od zasobów technicznych ucznia
i nauczyciela (np. brak Internetu), może ustalić inne formy kontaktu, np. kontakt
telefoniczny

