
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11  

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli  

w sytuacji  zdalnego nauczania  

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595 ze zm.) 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym w Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli mają charakter przejściowy. 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość 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. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do 

zasad w oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie PSP11. 

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

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

5. Ocena pracy uczniów odbywać się będzie w e-dzienniku. Potwierdzenie aktywności ucznia 

(odbiór wiadomości, materiałów, odesłanie gotowych prac) będzie oznaczone indeksem „zn” 

(zdalne nauczanie) w module frekwencja. 

6. Brak aktywności ucznia w trakcie zdalnego nauczania wynikający z sytuacji losowych 

usprawiedliwia rodzic zgodnie z dotychczasowymi zasadami. 

7. Praca ucznia może być wykonywana w dogodnym dla niego terminie, nieprzekraczającym 

ram czasowych wyznaczonych przez nauczycieli. Podlega ona monitorowaniu przez 

nauczycieli poprzez weryfikację postępów, wiedzy i umiejętności. 

 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania  – informatyka i edukacja dla 

bezpieczeństwa–  

 ocenianie w trybie zdalnego nauczania  

Informatyka i edukacja dla bezpieczeństwa: 

 ocenianie na podstawie przesłanych przez ucznia zdjęć 

lub udostępnionych plików - wytworów swojej pracy na adres e-mail, e- 

dziennik lub Messenger 

 informowanie o ocenie poprzez wpis w e-dzienniku - zobowiązanie rodziców 

do kontroli e-dziennika w tym zakresie 

 sprawdzian wiadomości poprzez aplikację online ograniczoną czasem np. 

kahoot czy applearning, prowadzony w formie lekcji na żywo z udostępnionym obrazem  

i dźwiękiem np. za pomocą aplikacji zoom.us 

 

 



Aneks do przedmiotowych zasad oceniania - zasady zdalnego  oceniania z matematyki: 

 Wszystkie oceny ucznia będą posiadać wagę 1 

 Oceniamy  przede wszystkim aktywność  i zaangażowanie dziecka w wykonywaną 

pracę ( na plusy) 

 Ocenianiu podlegają:  karty pracy( sprawdzane jak zadanie domowe dwóm lub trzem 

wybranym losowo osobom), matlandia, quizizz 

 Sprawdziany i kartkówki przeprowadzane będą przez quizizz lub przez aplikację zoom 

 Chętni uczniowie mogą wykonywać prace w celu otrzymania dodatkowej oceny  

 W razie potrzeby, poprawę oceny uczeń uzgadnia z nauczycielem 

 Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy tylko w wersji online na żywo jako 

           telekonferencja z obrazem i dźwiękiem np. w aplikacji zoom. 

 Przy ocenie końcoworocznej przede wszystkim brana będzie  pod uwagę ocena 

śródroczna oraz te otrzymane do dnia 11 marca 2020roku 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania  języki obce –  

ocenianie w trybie zdalnego nauczania 

– uczniowie pracują z wykorzystaniem epodręczników z nagraniami dostępnymi  na : 

pearson.pl, oraz strony cke.pl, 

– oceny będą wystawiane za wykonanie prac pisemnych wysłanych  

w postaci pliku WORD/ PDF/ lub zdjęć na google classroom, edziennik lub Messenger, 

– prace pisemne będą traktowane jako zadanie domowe z wagą oceny 1, 

– każda praca pisemna (zadanie domowe) będzie sprawdzana max trzem losowo 

wybranym uczniom, 

– chętni uczniowie mogą otrzymać dodatkowe materiały do pracy w celu poprawy/ 

otrzymania dodatkowej oceny, 

– jest możliwość przeprowadzenia kartkówki i sprawdzianu poprzez platformy 

quizzez.com / kahoot.com/ quizlet.com po uprzednim ustaleniu z uczniami  dokładnego 

terminu (data i godzina). 

– Przy ocenie końcoworocznej  w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brana ocena 

śródroczna oraz oceny otrzymane do dnia 11 marca 2020 r. 

Roczna ocena z zachowania 

– Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania  wystawiona  będzie na podstawie oceny 

śródrocznej z możliwością podwyższenia lub obniżenia przez wychowawcę po 

wcześniej konsultacji w pozostałymi nauczycielami  jeżeli w obecnej sytuacji pojawią 

się jakieś ważne przesłanki, np. zaangażowanie w wolontariat, pomoc koleżeńska itp. 

lub permanentny brak aktywności w zdalnym nauczaniu, hejt w e-learningu itp. 



 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania – przedmioty przyrodnicze – ocenianie  

w trybie zdalnego nauczania  

W celu monitorowania postępów ucznia, zobowiązuje się go do przeczytania tematu lekcji  

z podręcznika oraz wykonania wybranych przez nauczyciela zadań  (np. w zeszycie ćwiczeń).  

Uczniowie mogą korzystać również z innych źródeł informacji zaproponowanych przez 

nauczyciela (np. platforma edukacyjna e-podręczniki, prezentacje na genil.ly, ) 

 Zadania (np. w zeszytach ćwiczeń) i karty pracy uzupełnione ręcznie wybrani przez 

nauczyciela uczniowie przesyłają do oceny (waga 1), w postaci skanu lub zdjęcia, na 

wskazany  adres mailowy lub przez Messenger.  

 Uzupełnione elektronicznie odpowiedzi na zadane pytania, przesłane pocztą elektroniczną. 

 Możliwe jest sprawdzanie wiedzy z zastosowaniem testów lub quizów przygotowanych za 

pomocą formularzy Google lub Quizizz (uzyskana w ten sposób ocena jest traktowana jako 

sprawdzian i ma wagę  3). 

 Oceny uczeń może uzyskać również za prace i  zadania dodatkowe np. przeprowadzenie 

 i dokumentowanie doświadczenia, wykonanie lapbooka, prezentację multimedialną.  

 Przy ocenie końcoworocznej przede wszystkim brana będzie  pod uwagę ocena śródroczna 

oraz te otrzymane do dnia 11 marca 2020 roku.  

 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania  z przedmiotów humanistycznych – 

ocenianie w trybie zdalnego nauczania 

1. Wszystkie oceny ucznia mają wagę 1. 

2. Oceniamy karty pracy, ćwiczenia i zadania (dwóm lub trzem osobom wybranym losowo). 

3. Ocenianie odbywa się na podstawie przesłanych przez ucznia zdjęć, skanów lub 

udostępnionych plików - wytworów swojej pracy na adres e-mail, e-dziennik, Messenger 

(według wskazania nauczyciela). 

4. Informowanie o ocenie poprzez wpis w e-dzienniku – rodzice są zobowiązani do kontroli  

e-dziennika w tym zakresie. 

5. Kartkówki, testy i sprawdziany w formie qiuzzis (decyzja o przeprowadzaniu należy do 

nauczyciela). 

6. Chętni uczniowie mogą wykonywać prace w celu otrzymania dodatkowej oceny. 

7. W razie potrzeby uczeń poprawia ocenę, uzgadniając warunki 

 z nauczycielem. 

8. Przy ocenie końcoworocznej przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena śródroczna 

ucznia oraz te otrzymane do dnia 11 marca 2020 roku. 

9. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy tylko w wersji online na żywo jako telekonferencja 

z obrazem i dźwiękiem, np. w aplikacji zoom. 

 

Materiały do pracy indywidualnej przekazywane są uczniowi poprzez wiadomości 

 w e-dzienniku, wpisy w zadaniach domowych. Wykorzystywane są również dostępne 

platformy edukacyjne tak, aby uczeń mógł pracować interaktywnie oraz karty pracy, 

 np. e-podręczniki, pisupisu.pl, dyktanda.net, dyktanda.online, Google Classroom, kahoot, 

gwo, quizizz, cke, youtube. 

 

http://pisupisu.pl/
http://dyktanda.net/


Roczna ocena z zachowania ustalana jest w porozumieniu z nauczycielami uczącymi 

 w danym zespole. 

 

Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania wystawiona będzie na podstawie oceny 

śródrocznej z możliwością podwyższenia lub obniżenia przez wychowawcę, jeżeli w obecnej 

sytuacji pojawią się jakieś ważne przesłanki, np. zaangażowanie w wolontariat, pomoc 

koleżeńska itp. lub permanentny brak aktywności w zdalnym nauczaniu, hejt w e-learningu. 

Aneks do kryteriów oceniania – wychowanie fizyczne – ocenianie w trybie zdalnego 

nauczania 

Monitorowanie postępów ucznia, zobowiązanie go do przesłania krótkiej informacji (np. jakie 

wykonał dowolne ćwiczenia lub gotowe zestawy ćwiczeń, wynik próby sprawnościowej, 

ruletka, jakie zdobył wiadomości, filmik związany z tematem, quiz sportowy itp.). Na 

podstawie otrzymanej pracy nauczyciel oceni aktywność i zaangażowanie ucznia. Ocenie 

również, będzie podlegała praca pisemna  (ok. jedna strona kartki z zeszytu) lub prezentacja, 

którą uczniowie przygotują z zakresu wiedzy na wybrany temat zajęć oraz nagranie filmiku 

 z rozgrzewki.  

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania – religia -ocenianie w trybie zdalnego 

nauczania 

a) Pisemny sposób weryfikacji zdobytej wiedzy: 

 Uczeń otrzymuje pracę pisemną (manualną) do wykonania. 

 Praca zostanie przesłana przez rodzica bądź samego ucznia do nauczyciela w postaci 

zdjęcia. 

 Nauczyciel sprawdza pracę (zdjęcia), wstawia ocenę w e-dzienniku. Ocena dostępna 

jest dla rodzica. 

b) Ustny sposób weryfikacji zdobytej wiedzy: 

 Uczeń umawia się z nauczycielem w odpowiednim dla dwóch stron terminie. 

 Wykorzystując aplikację Zoom (lub podobną, która umożliwia kontakt 

audiowizualny), uczeń on-line odpowiada ustnie (wymóg: kamera i mikrofon). 

 Nauczyciel wpisuje ocenę do e-dziennika, do którego mają wgląd rodzice. 

 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania z przedmiotów artystycznych: muzyka , 

plastyka, technika - ocenianie w trybie zdalnego nauczania 

Muzyka 

Uczniowie przesyłają zadania muzyczne poprzez maila, w postaci nagrań video lub audio, 

plików, zdjęć w zależności od specyfiki zadania. 

Uczniowie będą oceniani za: 

- grę na instrumencie (klasy chóralne i chętni uczniowie z klasy zwykłej),  

- pisemne dokonanie analizy słuchanego utworu, 

- przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat z zakresu teorii i historii muzyki,  

- za samodzielne przygotowanie utworu wokalnego (klasy chóralne i chętni z kl. zwykłej), 



- własną twórczość muzyczną – tylko kl. chóralne. 

Plastyka 

Uczniowie przesyłają zdjęcia swoich prac plastycznych poprzez maila i Messengera, 

ewentualnie tradycyjną metodą po powrocie do szkoły. 

Uczniowie będą oceniani za: 

-  zaangażowanie, 

-  interpretację  zagadnienia, 

 - estetykę wykonania. 

Technika 

 Uczniowie przesyłają zdjęcia swoich prac wytwórczych oraz zadań poprzez maila  

i Messengera, ew. ocena po powrocie do szkoły w sposób tradycyjny. 

Uczniowie będą oceniani za: 

-  zaangażowanie, 

-  interpretację  zagadnienia, 

- estetykę wykonania. 

Informacja zwrotna w zakresie oceniania z muzyki, plastyki, techniki zostanie przekazana 

za pomocą e-dziennika. 

Przy ocenie końcoworocznej z muzyki, plastyki, techniki będzie brane pod uwagę: ocena 

z I półrocza, oceny otrzymane do 11 marca oraz przesłane  prace, zadania i nagrania po 11 

marca. 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania  

Edukacja wczesnoszkolna- nauczania zdalne 

 Wysyłanie przez rodziców prac uczniów (np. sprawdziany, prace plastyczne, zadania 

w zeszytach lub w ćwiczeniach, uzupełnione karty pracy) w formie zdjęć, skanów, 

filmików, dokumentu tekstowego Word z powrotem do nauczyciela na maile, na 

Messengera lub jako załączniki w e-dzienniku. 

 Po uruchomieniu Platformy epodreczniki.pl wysyłanie również tam.  

 Bezpośrednio podczas Wideokonferencji. 

 Bezpośredni kontakt z uczniem poprzez Messengera, co umożliwia ocenianie 

czytania, recytacji i opowiadania. Rodzice mogą również wysyłać w tym przypadku 

filmiki.  

 Bezpośredni kontakt przez telefon (w przypadku dzieci, które nie mają 

odpowiedniego sprzęt w domu) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów. 

 Po sprawdzeniu każdej pracy, wysyłana jest na e-dzienniku/e-maila/ 

Messenger/telefon do każdego rodzica i dziecka informacja zwrotna z oceną opisową. 

Oczywiście, w informacji zwrotnej na e-dziennik uczniowie otrzymają informację  

o ocenie i o ewentualnych uwagach. 



 W ten sposób odesłane są przez rodziców karty pracy samodzielnej 

 i sprawdziany. Obowiązuje nas zasada, że każdy robi to uczciwie, bez wyręczania. 

Alternatywą dla tradycyjnych sprawdzianów są Formularze Google 

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/jak-stworzyc-test-lub-ankiete-w-formularzu-google/ 

 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki 

 i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w sytuacji zdalnego nauczania. 

I. Egzamin klasyfikacyjny –nauczanie zdalne 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego. Wniosek 

powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: 

psp11@stalowawola.pl .W przypadku braku takiej możliwości przesłany pocztą w wersji 

papierowej . 

2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi 

kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia. 

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy 

programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 

rodzicom/opiekunom prawnym/.  

4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych 

wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Zoom, Microsoft Teams, 

Google Meet, skype itd.). 

5.  W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, 

 w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i odbyć się 

na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa  

i z zachowaniem zasad BHP. 

6. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

7.  Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza 

do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 

do protokołu. 

II. Egzamin poprawkowy- nauczanie zdalne 

1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi 

kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia. 

2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy 

programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 

rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. 

3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Zoom, 

Microsoft Teams, Google Meet, skype itd.). 

4.  W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,  

w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym 

ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/jak-stworzyc-test-lub-ankiete-w-formularzu-google/
mailto:psp11@stalowawola.pl


5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic/ 

opiekun prawny ucznia informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia 

lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza 

do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 

do protokołu.  

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która 

poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. 

Spotkanie komisji  odbywa się on-line. 

             III. Sprawdzian wiadomości i umiejętności-nauczanie zdalne 

2.  W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, co do zgodności z prawem  

i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej 

zachowania rodzic/ opiekun prawny na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie 

elektronicznej lub papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny. 

3. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w przypadku uchybień , powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu drogą 

elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.  

4. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe  i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 

5. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, 

 w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po 

wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

6. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia rodzic/ 

opiekun prawny informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego 

lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

7. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do 

arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 

do protokołu. 

8. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która 

poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. 

Spotkanie komisji  odbywa się on-line. 

 

 

  

  

 

 
 

 


