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Załącznik nr 3 

do Regulaminu organizacji nauczania zdalnego 

 

I Założenia ogólne 

 

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

do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

 

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

z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów. 

 

5. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania prac 

wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie. 

 

6. Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów, pod uwagę będą brane w szczególności 

systematyczność pracy, terminowość odsyłania prac oraz zaangażowanie w pracę zdalną 

zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela przedmiotu. 

 

7. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. 

 

8. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców w terminie wynikającym 

z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

 

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

na komputerze lub telefonie. 

 

5. Zadane prace przesyłane są za pomocą platformy Teams 365 lub innego sposobu uzgodnionego 

z nauczycielem w wyznaczonym terminie. 

 

6. Osiągnięcia ucznia oceniane będą: 

 na podstawie wykonanych przez ucznia prac, które wskazał mu nauczyciel i opatrzył 

komentarzem: „Praca podlegająca ocenie - należy odesłać do nauczyciela”, ocenie mogą 

podlegać też inne prace przesłane przez ucznia 

 na podstawie prezentowanych przez ucznia umiejętności w bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem, np. podczas lekcji online. 

 

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

indywidualnych możliwości dziecka. 

 

8. Informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzymuje w zrozumiałej 

dla niego formie, tzn. komentarza słownego lub pisemnego wskazującego poziom jego 

umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy. 

 

9. W dzienniku elektronicznym ocenianie bieżące osiągnięć ucznia dokonywane będzie w skali 

zgodnie z zapisami WZO. 

 

 


