
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

W NAUCZANIU ZDALNYM 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W GRZEBOWILKU 

1. 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. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

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

do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności przesyłane uczniom w formie informacji zwrotnej z 

każdego przedmiotu. 

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

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. 

6. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów 

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA  

Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej są nagradzani za : 

1. Wykonanie zadań (w zeszytach, kartach pracy, materiałach ćwiczeniowych, za prace 

plastycznych, prace technicznych i inne ) zleconych przez nauczyciela a następnie przesłanie 

ich skanów, zdjęć itp. na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę 

społecznościową, komunikator itp. w wyznaczonym terminie. 

2. Wykonanie zadań, które dołączone są jako załączniki do wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. 

3. Uczeń otrzymuje informację zwrotną na temat wykonanej pracy. 

4. Zaangażowanie i systematyczność ucznia będą oceniane za pomocą plusów i minusów . 

5. Nauczyciel ma prawo dodatkowym plusem docenić wkład pracy ucznia w wykonane 

zadanie ( poprawność, estetykę wykonania pracy, staranne pismo, kreatywność itp). 

6. Za brak aktywności i bierną postawę (brak kontaktu) i niewykonywanie prac uczeń 

otrzymuje minusy 



7. Za wykonywanie prac dodatkowych - wynikających z własnej inicjatywy ucznia- 

wpisywane będą dodatkowe plusy. 

8. Plusy i minusy będą dokumentowane w dzienniku elektronicznym . 

9. W ocenie podsumowującej pracę ucznia stosuje się ocenę opisową. 

Obowiązkiem ucznia/ rodzica ucznia jest: 

· Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

· Odsyłanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z CHEMII 

Uczniowie z chemii otrzymują oceny za : 

1. Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela 

na Karcie zadań i w zeszycie, a następnie przesłanie ich lub wykonanych czytelnych zdjęć, na 

wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp. 

2. Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki 

do wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

3. Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

4. Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych, wykonywanie mini projektów na 

platformach edukacyjnych i przesłanych przez nauczyciela. 

5. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, 

prac projektowych) na platformach edukacyjnych i przesłanych przez nauczyciela. 

6. Zaangażowanie i systematyczność będą oceniane za pomocą plusów i minusów lub oceną 

sumującą (decyzja należy do nauczyciela): 

5+bardzo dobry (0-) 

4+ dobry (l-) 

3+dostateczny (2- ) 

2+dopuszczający (3- ) 

niedostateczny (4-). 

7. Za brak aktywności i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia, brak kontaktu) uczeń 

otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą (decyzja należy do nauczyciela). 



8. Wykonywanie prac dodatkowych - wynikających z własnej inicjatywy ucznia- 

wpisywane będą tylko oceny pozytywne, w zależności od stopnia trudności wykonanej 

samodzielnie przez ucznia pracy. 

Obowiązkiem ucznia jest: 

· Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

· Oddawanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich zwrotnych prac. 

· Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni ( w przypadku nieobecności 

ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ) 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

Pozostałe zasady opisuje system wewnątrzszkolnego oceniania zawarty w Statucie szkoły 

opublikowanym na stronie internetowej szkoły. 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO 

1. Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela, że jest gotowy do pracy w domu. Odbywa 

się to przez dziennik elektroniczny lub inny kanał kontaktu z nauczycielem. 

2. Sumiennie wykonywać powierzone zadania, prace, ćwiczenia oraz dokumentować je 

krótkim opisem wysłanym do nauczyciela. 

3. Nauczyciel wysyła do ucznia informację zwrotną odnośnie wykonanego zadania. 

4. Wszystkie zadania są oceniane przez nauczyciela przez adnotację zal/nzal 

(ZALICZONE/NIEZALICZONE) 

5. Ocenie w tym okresie podlegają: Edukacja zdrowotna, przepisy i zasady dyscyplin 

sportowych oraz gier zespołowych, sędziowanie, gotowość do zajęć, technika wykonania 

ćwiczeń, metodyka nauczania elementów oraz terminologia. 

6. Nie odsyłanie zadań, brak gotowości do zajęć oraz bierna postawa, mogą skutkować 

uzyskaniem NIEZALICZENIA zadania, co będzie skutkowało niższą oceną z danego działu 

wiedzy. 

7. ZALICZENIE jest adnotowane w dzienniku jako "+" ; NIEZALICZONE jako"-" 

8. Z każdej wyżej wymienionej dziedziny wiedzy i umiejętności uczeń może uzyskać 6 + co 

skutkuje zaliczeniem na ocenę celującą. 



5 + = bdb 

4+ = db 

3+ = dst 

2+ = dop 

9. Pod koniec okresu przewiduje się test wiedzy teoretycznej on-line sprawdzający zdobytą 

wiedzę podczas nauczania zdalnego. 

10. Test składa się z 10 pytań, obejmuje zagadnienia oraz sprawdza wiedzę uczniów, jest 

zróżnicowany i dostosowany do wiedzy oraz umiejętności uczniów poszczególnych klas. 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Uczniowie otrzymują oceny za : 

1. Wykonanie zadań (kart pracy, zadań w zeszycie ćwiczeń, linków do zadań, dodatkowych 

zdjęć z zadaniami itp.) wyznaczonych przez nauczyciela a następnie przesłanie ich na 

wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator, 

dziennik itp. 

2. Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

3. Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformach edukacyjnych i 

przesłanych przez nauczyciela. 

4. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) 

przesłanych przez nauczyciela. 

5. Zaangażowanie i systematyczność będą nagradzane ocenami 

6. Za brak aktywności i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia, brak kontaktu) uczeń 

otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą (decyzja należy do nauczyciela). 

7. Wykonywanie prac dodatkowych- wpisywane będą tylko oceny pozytywne. 

Obowiązkiem ucznia jest: 

· Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

· Oddawanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

· Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni ( w przypadku nieobecności 

ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ) 



Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

PRZYRODA IV 

BIOLOGIA V, VI, VII, VIII 

FIZYKA VII, VIII 

Uczniowie otrzymują oceny za : 

1. Wykonanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela w scenariuszu przesłanym do ucznia za 

pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym, a następnie przesłanie przez ucznia do 

nauczyciela rozwiązań, odpowiedzi, informacji w formie wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. 

2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przesłanie dokumentacji fotograficznej 

wykonanych zadań na wskazany przez nauczyciela adres e-mail za pośrednictwem nauczyciela 

wspomagającego. 

3. Uczniowie chętni mogą skorzystać z formy elektronicznego testu umieszczonego na 

dedykowanej platformie internetowej. 

Ocenianie bieżące 

Stanowi ono informację dla ucznia, rodziców i nauczyciela o stopniu opanowania wiadomości 

i umiejętności. Stosować będę sześciostopniową skalę ocen zgodną ze szkolnym systemem 

oceniania. 

1. Ocena z udokumentowanej wiadomości w dzienniku elektronicznym: sprawdza się stopień 

przyswojenia wiadomości i umiejętności z bieżącej lekcji. Nauczyciel w scenariuszu informuje 

ucznia jakie oceny może otrzymać za wykonanie wyznaczonych zadań. Zadania będą miały 

zróżnicowany stopień trudności, aby uczniowie mogli otrzymać oceny w sześciostopniowej 

skali. Uczeń, który przyśle wiadomość z wykonaną pracą nie otrzyma oceny niższej niż 

dopuszczająca. 

2. Ocena z testu w formie elektronicznej będzie wystawiana zgodnie ze skalą procentową 

zawartą w systemie oceniania wewnątrzszkolnego. 

3. Uczeń będzie miał możliwość poprawy otrzymanej oceny w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

4. Aktywność w czasie lekcji może być oceniana za pomocą oceny lub kumulujących się w 

czasie znaków + (5 plusów sumuje się w ocenę bardzo dobrą). Znaki te znajdować się będą w 

dzienniku w rubryce pod hasłem „Aktywność”. 



5. Za nieprzesłanie wiadomości z odpowiedzią uczeń otrzymuje minusa w rubryce 

„Nieprzygotowanie”. Trzy minusy sumują się w jedną ocenę niedostateczną. 

Obowiązkiem ucznia jest: 

· Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

· Wykonywanie i przesyłanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

· Uzupełnianie i przesłanie do nauczyciela zaległych zadań w terminie do dwóch tygodni ( w 

przypadku nieobecności ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ) 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

Pozostałe zasady opisuje system wewnątrzszkolnego oceniania zawarty w Statucie szkoły 

opublikowanym na stronie internetowej szkoły. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Uczniowie z JĘZYKA POLSKIEGO mogą otrzymać oceny za : 

1. Wykonanie wyznaczonych przez nauczyciela zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), 

a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę 

społecznościową, komunikator itp. 

2. Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki 

do wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

3. Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

4. Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformach edukacyjnych i 

przesłanych przez nauczyciela. 

5. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) 

na platformach edukacyjnych i przesłanych przez nauczyciela. 

6. Wypowiedź ustną, rozmowę on-line dotyczącą np. Lektury, przeczytanego tekstu, etc. 

7. Szczególnej obserwacji będzie podlegać zaangażowanie i systematyczność uczniów, 

aktywność w kontaktach elektronicznych z nauczycielem. 



8. Za brak aktywności i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia, brak kontaktu) uczeń 

otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą (decyzja należy do nauczyciela). 

9. Wykonywanie prac dodatkowych-wynikających z własnej inicjatywy ucznia- wpisywane 

będą tylko oceny pozytywne, w zależności od stopnia trudności wykonanej samodzielnie przez 

ucznia pracy. 

Obowiązkiem ucznia jest: 

· Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

· Oddawanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

· Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni ( w przypadku nieobecności 

ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ) 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z MATEMATYKI 

 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie przedmiotowym lub 

w zeszycie ćwiczeń wskazane zadania i polecenia. 

3. Uczeń ma obowiązek przesłać prace pisemne, które wskaże nauczyciel, w sposób określony 

przez nauczyciela oraz w wyznaczonym terminie. 

4. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace 

niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

5. Nauczyciel może przygotować na platformie e-nauczanie test, który będzie podlegał ocenie. 

6. Podczas oceny pracy samodzielnej wystawia się stopień za poprawność, samodzielność 

i termin jej wykonania. 

7. Za poprawne wykonanie zadań nauczyciel może wystawić ocenę lub „+”. Za otrzymanie 

pięciu „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry. 

8. Za wykonywanie prac dodatkowych wpisywane będą tylko oceny pozytywne lub „+”, 

w zależności od stopnia trudności wykonanej samodzielnie przez ucznia pracy. 

9. Szczególnej obserwacji będzie podlegać zaangażowanie i systematyczność uczniów, 

aktywność w kontaktach elektronicznych z nauczycielem. 

10. Za brak oddania obowiązkowego zadania w terminie, odmowę wykonania polecenia, brak 

kontaktu uczeń otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą (decyzja należy do 

nauczyciela). 

11. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je 

wykonać. 



12. Poprawa ocen - uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z INFORMATYKI 

 

1. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału, w celu 

rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie), 

w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest 

do napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez nauczyciela 

terminie. 

 wykonane zadania przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela 

w określonym terminie (e-mail podany przez nauczyciela). 

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

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

3. Podczas oceny pracy wystawia się stopień za poprawność i termin jej wykonania. 

4. Za wykonywanie prac dodatkowych wpisywane będą tylko oceny pozytywne lub „+”, 

w zależności od stopnia trudności wykonanej samodzielnie przez ucznia pracy. Za 

6 zebranych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celujący. 

5. Za brak oddania obowiązkowego zadania w terminie, odmowę wykonania polecenia, brak 

kontaktu uczeń otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą (decyzja należy do 

nauczyciela). 

6. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-

nauczania w sposób wskazany przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni. 

7. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z HISTORII I WOS 

Uczniowie  otrzymują oceny za : 

1. Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez 

nauczyciela i zamieszczonych w zakładce ZADANIA DOMOWE w dzienniku 

elektronicznym( ewentualnie w zakładce wiadomości), a następnie przesłanie ich na 

wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy( mariola.zylak@outlook.com) lub 

przesłanie w wiadomościach przez dziennik- krótkie wypowiedzi, nie wymagające 

załącznika 

2. Nauczyciel może wskazać tylko niektórych uczniów do przesłania pracy 

3. Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych (np. e-podręczniki, learningapps) 

4. Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformach 

edukacyjnych i przesłanych przez nauczyciela. 

5. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac 

klasowych) na platformach edukacyjnych i przesłanych przez nauczyciela. 

6. Zaangażowanie i systematyczność będą oceniane za pomocą plusów i minusów lub 

oceną sumującą za wykonanie kilku prac z danej partii materiału: 



100%- ocena celująca,  

80%- ocena bardzo dobra,  

60%- ocena dobra, 

 50%-ocena dostateczna,  

30%- ocena dopuszczająca 

7. Za brak aktywności i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia, brak kontaktu 

mimo ponagleń przez wychowawcę i nauczyciela w dzienniku wiadomościami do 

rodziców) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

8. Wykonywanie  prac dodatkowych -wynikających z własnej inicjatywy ucznia- 

wpisywane będą tylko oceny pozytywne, w zależności od stopnia trudności 

wykonanej samodzielnie przez ucznia pracy. 

Uczeń ma obowiązek: 

 Komunikowania się z nauczycielem, odbierania wiadomości z zadaniami w zakładce 

ZADANIA DOMOWE lub wiadomościach. 

 Oddawanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac- warunek 

konieczny uzyskania oceny najwyższej. 

 Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni ( w przypadku  

nieobecności ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ) 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

  

  Uczniowie z języka niemieckiego otrzymują oceny : 

 

1. Za wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym 

zgodnie z  ustaloną formą i terminem. 

2. Za wykonanie ćwiczeń w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. 

3. Za rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac 

 klasowych)  przesłanych do nauczyciela. 

4. Za zaangażowanie i systematyczność, które będą oceniane za pomocą plusów i 

minusów, zamienianych następnie na oceną sumującą : 

           4 “+”   bardzo dobry 

           3 “+“   dobry 

               2 “+”   dostateczny 

                                    1     “+”    dopuszczający   

4 “ - “  niedostateczny . 

5.Za brak aktywności i bierną postawę (brak wykonania polecenia, brak kontaktu) uczeń 

 otrzymuje minusy a następnie ocenę sumującą (4”-” ocena niedostateczna) 

6.Za wykonywanie  prac dodatkowych wynikających z własnej inicjatywy ucznia 

 wpisywane będą tylko oceny pozytywne, w zależności od stopnia trudności 

wykonanej  samodzielnie pracy. 

 



Obowiązkiem ucznia jest: 

 

1. Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

2. Oddawanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

3. Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni ( w przypadku 

 nieobecności ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ). 

 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (plagiat), skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII 

 

Obszary  podlegające ocenie: 

 

• Wykonywanie prac pisemnych (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) a następnie 

przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, 

komunikator itp. 

• Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

• Wykonanie prac typu: projekt, album, kartka świąteczna, prezentacja multimedialna itp. 

• Pilność i systematyczność w odbieraniu wiadomości z zadaniami i oddawaniu prac w 

wyznaczonym czasie 

• Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformach edukacyjnych i 

przesłanych przez nauczyciela. 

• Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) 

na platformach edukacyjnych i przesłanych przez nauczyciela. 

 

1. Za brak aktywności i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia, brak kontaktu) uczeń 

otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą (decyzja należy do nauczyciela). 

2. Wykonywanie prac dodatkowych-wynikających z własnej inicjatywy ucznia- wpisywane 

będą tylko oceny pozytywne, w zależności od stopnia trudności wykonanej samodzielnie 

przez ucznia pracy. 

 

Obowiązkiem ucznia jest: 

• Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

• Oddawanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

• Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni (w przypadku nieobecności 

ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ) 

 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 



ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z MUZYKI 

Uczniowie z muzyki otrzymują oceny za : 

1.Wykonanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny, a 

następnie przesłanie odpowiedzi poprzez dziennik, wyznaczony przez nauczyciela adres 

mailowy, grupę społecznościową, komunikator itp. 

2.Wykonanie zadań które dołączone są jako załączniki do wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. 

3.Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac 

klasowych) na platformach edukacyjnych i przesłanych przez nauczyciela. 

4.Zaangażowanie i systematyczność będą oceniane za pomocą plusów i minusów lub oceną 

sumującą (decyzja należy do nauczyciela): 

           4+, 0-  ocena bardzo dobra  

           3+, 1-  ocena dobra  

           2+, 2-  ocena dostateczna  

                        1+, 3-  ocena dopuszczająca 

           Brak + (4-).ocena  niedostateczna  

5.Za brak aktywności i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia, brak kontaktu) uczeń 

otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą (decyzja należy do nauczyciela). 

6.Wykonywanie  prac dodatkowych zleconych przez nauczyciela oraz wynikających z własnej 

inicjatywy ucznia- nagradzane będą dodatkowymi + lub w zależności od stopnia 

zaangażowania oraz trudności wykonanej przez ucznia pracy, oceną celującą. 

 

Obowiązkiem ucznia jest: 

 Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

 Przesyłanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

 Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni ( w przypadku  

nieobecności ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego ) 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA  

Z GEOGRAFII 

Uczniowie z geografii otrzymują oceny za : 

1. Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez 

nauczyciela oraz tych dołączonych jako załączniki do wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. 

2. Prace o których mowa powinny być przesłane na wyznaczony przez nauczyciela adres 

mailowy (lub w inny sposób uzgodniony z nauczycielem) z zachowaniem wyznaczonego 

terminu. 



3. O terminie na wykonanie pracy decyduje nauczyciel i każdorazowo informuje o tym 

uczniów 

4. Projekty, zadania wymagające dużego wkładu pracy ucznia oceniane będą w skali 

stopniowej. 

5. Nauczyciel decyduje o formie oceny pracy za pomocą plusów lub stopnia i informuje o tym 

ucznia razem ze zleconym zadaniem. 

6. Za niewykonanie pracy i nie odesłanie jej w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje 

minusa lub oceną niedostateczną. 

7. Zaangażowanie, systematyczność i wkłąd włożonej pracy będą oceniane za pomocą plusów 

i minusów lub oceną sumującą (decyzja należy do nauczyciela): 

4 plusy ocena bardzo dobry (0 minusów ) 

3 plusy ocena dobry (l minus) 

2 plusy ocena dostateczna (2 minusy ) 

1 plus ocena dopuszczająca ( 3 minusy) 

ocena niedostateczna ( 4 minusy) 

8. Za brak aktywności i bierną postawę (odmowa wykonania polecenia, brak kontaktu, 

niewykonane zadania ) uczeń otrzymuje minusy lub od razu ocenę sumującą 

(decyzja należy do nauczyciela). 

9. Za wykonywanie prac dodatkowych zleconych przez nauczyciela lub 

wynikających z własnej inicjatywy ucznia- wpisywane będą tylko oceny 

pozytywne, w zależności od stopnia trudności wykonanej samodzielnie przez ucznia 

pracy. 

Obowiązkiem ucznia jest: 

· Potwierdzanie obecności na zajęciach. 

· Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

· Odsyłanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 



Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA  

Z PLASTYKI I TECHNIKI 

Uczniowie z PLASTYKI/TECHNIKI otrzymują oceny za : 

1. Wykonanie zadań (kart pracy, prac plastycznych/technicznych, odpowiedzi na pytania itp.) 

wyznaczonych przez nauczyciela oraz tych dołączonych jako załączniki do wiadomości w 

dzienniku elektronicznym. 

2. Prace, o których mowa, powinny być przesłane na wyznaczony przez nauczyciela adres 

mailowy (lub w inny sposób uzgodniony z nauczycielem) z zachowaniem wyznaczonego 

terminu. 

3. O terminie na wykonanie pracy decyduje nauczyciel i każdorazowo informuje o tym 

uczniów (w zależności od stopnia trudności, od tygodnia do dwóch tygodni). 

Informację o jeszcze niedostarczonych pracach nauczyciel przekazuje w formie minusów. Nie 

mają one wpływu na ocenę, a są jedynie znakiem, że uczeń jeszcze czegoś nie zrobił. Gdy 

uczeń prześle do nauczyciela pracę, zostanie wstawiona pozytywna ocena. Negatywna jest 

wówczas, kiedy uczeń nie wywiąże się z zadania. Aktywność ucznia jest sumowana po 

tygodniu w postaci plusów. Chodzi tu o utrzymywanie kontaktu z nauczycielem na lekcji. 

 

Obowiązkiem ucznia jest: 

· Potwierdzanie obecności na zajęciach. 

· Komunikowanie się z nauczycielem, odbieranie wiadomości z zadaniami. 

· Odsyłanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac. 

Prawa ucznia, zasady poprawy ocen, skale oceny sprawdzianów/testów, kryteria oceny 

semestralnej i rocznej nie ulegają zmianie. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 


