
Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym na okres zawieszenia zajęć od 26 marca 2020 r. 

 Zespół Przedmiotów Przyrodniczych klasy 4 – 8  

 

Agnieszka Affek – chemia, geografia - przewodnicząca 

Agnieszka Stolarczyk (fizyka), Beata Czyżewska (biologia, przyroda)), Aneta Wąsowicz – 

Ciechomska (biologia, przyroda), Iwona Kubica (biologia), Monika Mikunda (geografia), Ewa 

Libiszewska (geografia) 

W nauczaniu zdalnym obowiązują Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zapisane w Statucie 

szkoły. 

Te formy oceniania, które nie mogą być zastosowane w warunkach zawieszenia zajęć zostają w 

miarę możliwości zastąpione innymi. Częstotliwość oceniania zależy od  specyfiki przedmiotu 

oraz ustaleń nauczyciela . 

Ocenie podlegają różne zadania zlecane przez nauczycieli i różne formy aktywności uczniów, 

takie jak: 

1. Wykonanie notatki w zeszycie z opracowania zadanej lekcji z podręcznika lub innego 

źródła. 

2. Wykonanie karty pracy, rozwiązanie zadań zleconych w formie pisemnej lub on line.  

3. Wykonanie prezentacji z wybranych zagadnień zleconych przez nauczyciela i 

przesłanie jej nauczycielowi. 

4. Wykonanie i udokumentowanie doświadczenia – nagranie filmu, wykonanie zdjęć i 

opisu oraz przesłanie nauczycielowi. 

5. Wykonanie innej pracy – plakatu, modelu i przesłanie zdjęcia tej pracy nauczycielowi. 

6. Udział i wynik w teście/konkursie/quizie/ opracowanym i przeprowadzonym online. 

Zadania wykonywane przez uczniów są oceniane przede wszystkim w formie kształtującej  - 

nauczyciel podaje uczniowi informacje zwrotne, co jest zrobione dobrze a co wymaga 

poprawy. 

W celu motywowania ucznia do systematycznej pracy nauczyciele stosują plusy lub oceny za 

terminowo wykonane zadania. Zdjęcia/skany/printscreeny wykonanych zadań o które 

nauczyciel poprosi, przesłane i sprawdzone, mogą być oceniane w skali ocen jak w WZO.  

Brak informacji o wykonaniu zadania, nie wykonanie zleconych zadań może być ocenione 

minusem lub oceną niedostateczną po uprzednim upewnieniu się przez nauczyciela, że nie 

zaistniały ważne powody dla których uczeń nie był w stanie wykonać zadania (problemy z 

dostępem do sprzętu, internetu, zły stan zdrowia). 

Plusy i minusy dają oceny wg ustalonych i uzgodnionych z uczniami przez nauczyciela reguł ,  

które wpisuje się do Librusa jako kategoria za aktywność lub nauczanie zdalne. 

Testy/kartkówki przeprowadzone online/zdalnie mogą być oceniane wg kryteriów ustalonych 

przez nauczyciela na danym przedmiocie. 

Obowiązkiem ucznia jest wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela. 

 

Praca ucznia powinna być samodzielna. Nie dopuszcza się kopiowania materiałów, rozwiązań 

znalezionych w zasobach Internetu. 


