
ZASADY OCENIANIAW OKRESIE PRACY ONLINE 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

Ogólne zasady oceniania pracy uczniów klas I- III w Szkole Podstawowej im. Jana 

Adama Maklakiewicza obowiązujące od 26 marca 2020r.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493): 

1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne 

i inne narzędzia internetowe, lub prowadzi zajęcia online. 

 

2. Uczeń z pomocą rodzica zapoznaje się z wszystkimi  materiałami przesyłanymi przez 

nauczyciela, wskazane stara się odczytywać samodzielnie. 

 

3. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Zaznacza, 

które treści nie są obowiązkowe i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości. 

 

4. Nauczyciel określa czas wykonania zadań/ćwiczeń/prac podlegających ocenie,  

który jest dostosowany do systemu pracy rodzica, możliwości psychofizycznych ucznia 

i uwarunkowań technologicznych posiadanych narzędzi elektronicznych. 

 

5. W pracy z uczniami o rożnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających 

z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 

6. Wykonane zadania (zdjęcie, skan, nagranie itp.), rodzice uczniów przekazują 

w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie za pomocą dziennika Vulcan, e-maila, 

mms’a, przez komunikator -  Messenger, na tablicy wirtualnej – padlet. 

 

7. Nauczyciel podczas zajęć przedstawia uczniowi cele, które wskazują czego uczeń nauczy 

się i za co będzie oceniany. 

 

8. Nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej w formie ustnej lub pisemnej 

zawierającej elementy oceniania kształtującego. Ocena powinna być motywująca do 

aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia, uwzględniać postępy ucznia w 

edukacji i jego rozwoju emocjonalno-społecznym. Nauczyciel udziela pozytywnych 

komentarzy, by każdy uczeń czuł się ważny i doceniony. 

Ocena może być oceną punktową w skali od 1p. do 6p. można również stosować słowa  

wspierające typu: BRAWO, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, PRACUJ WIĘCEJ itp.   

 

9. Nauczyciel w zdalnym nauczaniu ocenia: 

- technikę czytania  i wypowiedzi ustne (o ile dziecko ma dostęp do stosownych 

komunikatorów); 



- prace pisemne, plastyczne i techniczne ( przesyłane jako zdjęcia lub scriny) 

- wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych lub stronach internetowych wskazanych 

przez nauczycieli; 

- zadania wykonywane w formie projektu; 

- sprawdziany, kartkówki wykonywane na platformach edukacyjnych lub w inny sposób czy 

formie wskazanej przez nauczyciela; 

Na ocenę wpływ ma także : 

· umiejętności, zaangażowanie, pomysłowość; 

· stosunek ucznia do nauki i wypełnianie powierzonych mu obowiązków; 

· wiedza i pojęcia; 

· praca z podręcznikiem, w ćwiczeniach, kartach pracy i zeszytach przedmiotowych; 

· wkład pracy ucznia, estetyka wykonanej pracy. 

10. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie 

Szkoły. 

Zachowanie 

Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: 

1. Jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych. 

2. Terminowe przesyłanie zadanych prac. 

3. Samodzielną i systematyczna pracę. 

4. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych. 

 

 

 

 

 

 

 


