
 

Załącznik nr 1a 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Polskiego      

podczas nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

Nauczyciele: Danuta Rohun, Oksana Koryśko  

I. Zasady PZO 

1.  Podstawa programowa z języka polskiego będzie realizowana przy pomocy nauczania 
zdalnego według odpowiednio dostosowanego programu nauczania, treści rozkładu 
materiału oraz planu zajęć edukacyjnych,  z uwzględnieniem: 

· podręczników, zeszytów ćwiczeń, repetytorium, 
· stron i serwisów internetowych z polecanymi materiałami edukacyjnymi, 
· lekcji języka polskiego  w TVP, 
· za pomocą e-dziennika, e-maila, 
· materiałów filmowych.  

2. Ocenie podlegają dłuższe (tzw.  wypracowania) i krótsze pisemne formy 
wypowiedzi  (wpis  ocen do e-dziennika). 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

4. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia (np. 
podczas wideolekcji) podlega wpisaniu do  e-dziennika. 

5. Nauczyciel umieszcza komentarz przy ocenie w e-dzienniku (lub opis drogą mailową), jeśli 
jest taka potrzeba, i wskazuje na dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, 
braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

6. Oceny niedostateczne z prac pisemnych podlegają poprawie tylko w przeciągu tygodnia 
od dnia otrzymania oceny niedostatecznej. Formę i termin poprawy ustala nauczyciel. 
Przysługuje tylko jedna możliwość poprawy. 

7. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 
niedostatecznej, 

8. Wypracowania domowe podlegają obowiązkowej ocenie, a na ich napisanie 
uczeń  otrzymuje 3-4 dni. 

9. Jeśli uczeń nie napisze pracy domowej w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia 
– informacji telefonicznej), otrzymuje ocenę niedostateczną.  



10. Jeśli uczeń w ramach pracy domowej napisał wypracowanie niepoprawnie (tzn. nie na 
temat), nie otrzymuje oceny niedostatecznej. Zostaje wyznaczony termin poprawy. Jeśli w 
wyznaczonym  terminie nie napisze poprawy, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11. Pisemne prace domowe (wypracowania bądź formy krótkie, tj. użytkowe, ćwiczenia 
stylistyczne, redakcyjne, językowe) uczeń pisze na komputerze i przesyła na adres e-
mailowy nauczyciela lub na platformę w  e-dzienniku w ustalonym przez nauczyciela 
terminie. 

12. Jeśli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. przez rodzica (który nie pomaga,                         
a wyręcza), zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, fragmenty zaczerpnięte z innego 
źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, to uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

13.  Prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie  w formie stopnia 
(może być opis, pochwała). 

14. Pracą domową jest również przeczytanie tekstów literackich (lektur, tekstów                                           
z podręcznika), jej niewykonanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

15. Prace pisemne gromadzone są np. w segregatorach na czas zdalnego nauczania 
(nauczyciel drukuje prace i ocenia kryterialnie). 

16. Jeśli uczeń zadanie domowe wykonał niepoprawnie, winien  je poprawić. W przypadku 
braku poprawy zadania otrzymuje stopień niedostateczny.        

17. Jeśli uczeń zdobył  5 plusów za pracę domową, np. za ćwiczenia redakcyjne, to 
otrzymuje ocenę bardzo dobrą (6 plusów – celującą). Natomiast za 5 minusów otrzymuje 
ocenę niedostateczną.   

18. Nauczyciel (polonista) ma obowiązek podać oceny z prac pisemnych  do wiadomości 
uczniów w terminie do 2 - 3 tygodni od dnia ich napisania. Dopuszcza się przesunięcie 
terminu sprawdzenia  prac pisemnych w sytuacjach losowych oraz w okresach świąt, ferii.  

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów podczas nauczania  

    zdalnego 

1) Prace pisemne:zadania domowe wysyłane na adres e-mailowy nauczyciela lub na 
platformę e-dziennik (np. wypracowania, formy użytkowe, ćwiczenia językowe, redakcyjne, 
stylistyczne). 

2) Wypowiedzi ustne podczas wideolekcji w przypadku uruchomienia platformy 
edukacyjnej z wykorzystaniem wideolekcji: 

· odpowiedzi z 3 ostatnich lekcji; 
· wystąpienia (prezentacje); 
· aktywność podczas wideolekcji; 
· samodzielne prowadzenie wideolekcji.  

3) Systematyczne odrabianie zadawanych prac.                                                                                                         
4) Recytacja.                                                                                                                                            
5) Technika czytania. 

6) Dodatkowa (nadobowiązkowa) praca ucznia. 



III. Sposoby powiadamiania uczniów i ich rodziców o wynikach pracy                                         

     i postępach ucznia  

1. O  ocenach cząstkowych  uczniowie i ich rodzice będą informowani za pomocą 
dziennika elektronicznego.  

2. Każdy uczeń (lub wspierający go rodzic) ma obowiązek logować się  na swoim koncie 
w te dni, w których odbywają się zajęcia zgodnie  z planem lekcji i odczytywać 
wiadomości od nauczyciela (nauczyciel ma możliwość sprawdzenia, czy uczeń bądź 
rodzic odczytał daną wiadomość).          

3. Nauczyciel umieszcza komentarz przy ocenie w e-dzienniku (lub opis drogą 
mailową), jeśli jest taka potrzeba, i wskazuje na dobrze opanowaną wiedzę lub 
sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

4. Uczniowie i rodzice mogą za pośrednictwem  e- dziennika lub drogą mailową zadać 
pytania, a uczeń prosić o wskazówki co do wykonania zadania.  

5.  Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, np. choroba ucznia, awaria sprzętu, brak 
dostępu do Internetu, rodzic jest zobowiązany poinformować telefonicznym          
zaistniałym fakcie nauczyciela przedmiotu bądź szkołę. Wówczas nauczyciel umówi 
się indywidualnie co do sposobu zaliczenia zadań i na ewentualne przedłużenie 
terminu. 

  

 

 Załącznik nr 1b 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Ukraińskiego      

podczas nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

 

Opracowali: Agnieszka Wnukowicz, Lubomira Tchórz, Mirosław .Drozd, Natalia Shelest. 

I. Zasady PZO 

1. Podstawa programowa z języka ukraińskiego będzie realizowana przy pomocy 
nauczania zdalnego według odpowiednio dostosowanego programu nauczania, treści 
rozkładu materiału oraz planu zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem: 

• podręczników,  
• stron i serwisów internetowych z polecanymi materiałami edukacyjnymi, 
• zadań interaktywnych; 
• materiałów audiowizualnych umieszczanych w Internecie, 
• slajdów, wirtualnych notatek i tablic, 
• fragmentów tekstów do przeczytania. 
• za pomocą e-dziennika, a także e-maila i dostępnych komunikatorów 

(Messenger, Hangouts, WhatsAppa), 



1. Ocenianie  z języka ukraińskiego pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną 
, prowadzone jest systematycznie, równomiernie rozłożone na cały okres zdalnej 
nauki. 

2. Ocena osiągnięć ucznia określa spełnienie przez niego wymagań edukacyjnych, a 
zarazem jest informacją o tym dla ucznia i rodzica. Oceny są jawne dla ucznia i jego 
rodziców / opiekunów prawnych. 

3. Osiągnięcia uczniów z języka ukraińskiego są oceniane na bieżąco przez nauczyciela 
na podstawie zadań wysłanych uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego Asseco lub e-maili do rodziców, WhatsAppa, innych dostępnych 
komunikatorów. 
 

4. Zadania obejmują zakres treści realizowanych podczas nauczania zdalnego i treści 
wprowadzanych w okresie poprzedzającym to nauczanie. 
 

5. Czas na wykonanie zadania do wykonania przez ucznia ustala  nauczyciel. 
 

6. Brak wysłania pracy domowej w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia), 
wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 

7. Oceny niedostateczne z prac pisemnych podlegają poprawie tylko w przeciągu 
tygodnia od dnia otrzymania oceny niedostatecznej. Formę i termin poprawy ustala 
nauczyciel. Przysługuje tylko jedna możliwość poprawy. 
 

8. Prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie 
stopnia (może być opis, pochwała). 

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka  

     ukraińskiego 

1. Ocenianie  bieżące odbywa się na podstawie: 
• wykonywanych zadań domowych  (np.: prace pisemne: wypracowania, formy 

użytkowe, ćwiczenia językowe), które  wysyłane są  na służbowy adres e-mailowy 
nauczyciela lub na platformę e-dziennik, 

• podczas wideolekcji prowadzonej przez komunikator lub w przypadku uruchomienia 
platformy edukacyjnej z wykorzystaniem wideolekcji: 

• nadesłanego  zdjęcia wykonanej przez ucznia pracy poprzez  urządzenia  
multimedialne, 

2. Ocenie podlegają: 

• prace pisemne: kartkówki, sprawdziany, karty pracy, redagowanie oraz układanie 
zdań, opowiadań, listu, streszczeń, charakterystyki, opisu i innych form wypowiedzi; 

• prace domowe, 
• praca twórcza (rysunek, piosenka, wiersz, plakat, prezentacja), 
• praca interaktywna  (rozwiązywanie ćwiczeń online, zadania wskazane na 

podstawie edukacyjnych platform,  zasobów Internetu  oraz  na youTube), 
• zadania na podstawie podręcznika do języka ukraińskiego lub innych materiałów 

edukacyjnych.  

 

III. Sposoby powiadamiania uczniów i ich rodziców o wynikach pracy   

      i postępach ucznia 



1. O  ocenach cząstkowych  uczniowie i ich rodzice będą informowani za pomocą 
dziennika elektronicznego 

2. Każdy uczeń (lub wspierający go rodzic) ma obowiązek logować się  na swoim koncie 
w te dni, w których odbywają się zajęcia zgodnie  z planem lekcji i odczytywać 
wiadomości od nauczyciela (nauczyciel ma możliwość sprawdzenia, czy uczeń bądź 
rodzic odczytał daną wiadomość).           

3. Nauczyciel umieszcza komentarz przy ocenie w e-dzienniku (lub opis drogą 
mailową), jeśli jest taka potrzeba, i wskazuje na dobrze opanowaną wiedzę lub 
sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

4. Uczniowie i rodzice mogą za pośrednictwem  e-dziennika lub drogą mailową zadać 
pytania, a uczeń prosić o wskazówki co do wykonania zadania. 

5. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, np. choroba ucznia, awaria sprzętu, brak 
dostępu do Internetu, rodzic jest zobowiązany poinformować telefonicznym                              
o zaistniałym fakcie nauczyciela przedmiotu bądź szkołę. Wówczas nauczyciel umówi 
się indywidualnie co do sposobu zaliczenia zadań i na ewentualne przedłużenie 
terminu. 

 

 

 

  Załącznik nr 1c 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Angielskiego    

                          podczas nauczania zdalnego 

            w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

  
Nauczyciel: Nataliya Kulish  

I. Zasady PZO 

1.  Podstawa programowa z języka angielskiego będzie realizowana przy pomocy 
nauczania zdalnego według odpowiednio dostosowanego programu nauczania, treści 
rozkładu materiału oraz planu zajęć edukacyjnych,  z uwzględnieniem: 

podręczników, zeszytów ćwiczeń, repetytorium, 

• stron i serwisów internetowych z polecanymi materiałami edukacyjnymi, 
• lekcji języka angielskiego  w TVP 
• za pomocą e-dziennika, e-maila, 
• materiałów filmowych i audio 



2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.  

 3.  Ocenie podlegają pisemne formy wypowiedzi. 

4.  Pisemne prace domowe  uczeń pisze na komputerze i przesyła na adres e-mailowy 
nauczyciela lub na platformę w  e-dzienniku w ustalonym przez nauczyciela terminie. 

5.  Ocena bieżąca odbywa się po odesłaniu przez ucznia zadania poprzez dziennik 
elektroniczny lub e-mail. Nauczyciel umieszcza komentarz przy ocenie w e-dzienniku (lub 
opis drogą mailową), jeśli jest taka potrzeba, i wskazuje na dobrze opanowaną wiedzę lub 
sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.  

6.  Ocenianie uwzględnia samodzielność wykonywania zadań, kreatywność, poziom wiedzy 
umiejętności ucznia. 

7. Jeśli uczeń nie napisze pracy domowej w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia 
– informacji telefonicznej), otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia                               
(np. podczas wideolekcji) podlega wpisaniu do  e-dziennika. 

9.  Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 
niedostatecznej.  

10. Ocenę niedostateczną można poprawić w terminie jednego tygodnia lub innym ustalonym 
z uczniem i podanym do wiadomości rodziców.  

11. Prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie  w formie stopnia.  

12. Jeśli uczeń zdobył  5 plusów za pracę domową, to otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
Natomiast  za 5 minusów otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13.  W celu wystawienia oceny końcoworocznej przyjmuje się minimum 5 ocen w semestrze 
z języka  angielskiego dla  kl. IV-VI   i 6 ocen dla kl. VII-VIII. 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów podczas nauczania  

     zdalne:  

1) Prace pisemne: zadania domowe wysłane na adres e-mailowy nauczyciela lub na 
platformę e-dziennik (np. wypowiedzi pisemne, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, 
rozumienie tekstów pisanych  i słuchanych, projekty). 

2) Wypowiedzi ustne podczas wideolekcji w przypadku uruchomienia platformy edukacyjnej        
z  wykorzystaniem wideolekcji: odpowiedzi z 3 ostatnich lekcji, aktywność podczas 
wideolekcji; 

3) Systematyczne odrabianie zadawanych prac. 

4) Dodatkowa (nadobowiązkowa) praca ucznia. 

5) Aktywność (przygotowanie do lekcji, systematyczność wykonania  zadań podczas 
nauczania zdalnego) - oceniana jest  plusami . Brak systematyczności wykonywania zadań 
przygotowania do lekcji on-line  - oceniana jest  minusami.  

III. Sposoby powiadamiania uczniów i ich rodziców o wynikach pracy 



     i postępach ucznia 

1. O  ocenach cząstkowych  uczniowie i ich rodzice będą informowani za pomocą 
dziennika elektronicznego.  

2. Każdy uczeń (lub wspierający go rodzic) ma obowiązek logować się  na swoim koncie 
w te dni, w których odbywają się zajęcia zgodnie  z planem lekcji i    odczytywać 
wiadomości od nauczyciela (nauczyciel ma możliwość sprawdzenia, czy uczeń bądź 
rodzic odczytał daną wiadomość). 

3. Uczniowie i rodzice mogą za pośrednictwem  e- dziennika lub drogą mailową zadać 
pytania,    a uczeń prosić o wskazówki co do wykonania zadania. 

4.  Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, np. choroba ucznia, awaria sprzętu, brak 
dostępu do Internetu, rodzic jest zobowiązany poinformować telefonicznym                                
o zaistniałym fakcie nauczyciela przedmiotu bądź szkołę. Wówczas nauczyciel umówi 
się indywidualnie co do sposobu zaliczenia zadań i na ewentualne przedłużenie 
terminu.                    

 

 

 Załącznik nr 1d 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Rosyjskiego    

                          podczas nauczania zdalnego 

            w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

Nauczyciel: Aleksandra Łatanyszyn 

I. Zasady PZO  

 Podstawa Programowa z języka rosyjskiego będzie realizowana przy pomocy nauczania 
zdalnego według odpowiednio dostosowanego programu nauczania, treści rozkładu 
materiału oraz planu zajęć edukacyjnych,  z uwzględnieniem: 

1. według planu opracowanego na początku roku z uwzględnieniem: 
• stron i serwisów internetowych z polecanymi materiałami edukacyjnymi,                                   

w szczególności Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,; 
• zadań interaktywnych; 
• podręczników i zeszytów ćwiczeń w formie zwykłej i  elektronicznej; 
• materiałów filmowych i audio; 
•  za pomocą dziennika elektronicznego, e-mail i dostępnych komunikatorów 

(Messenger, ZOOM, Hangouts); 

2. Zadania wysyłane przez nauczyciela mogą przybierać różne  formy – filmy, gry, quizy, 
prezentacje, napisanie e-mail na zadany temat a przede wszystkim – w celu ograniczenia 
czasu spędzanego przed monitorem – zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

 



3. Nauczyciel może przekazywać uczniom materiały przydatne w procesie samodzielnej 
nauki – filmy instruktażowe, slajdy, wirtualne notatki, nagrania, fragmenty oryginalnych 
tekstów do przeczytania, linki do przydatnych stron i aplikacji – wszystko w powiązaniu z 
aktualnie wprowadzanym tematem. 
 
4. Wykonane przez ucznia prace będą podlegały ocenie – uczniowie poinformowani 
zostaną, które  z wykonywanych zadań powinni odesłać. 
 
5. Nieoddanie pracy w terminie bez usprawiedliwienia może skutkować oceną 
niedostateczną. 
 
6.Każdą ocenę niedostateczną można poprawić w terminie jednego tygodnia lub innym, 
ustalonym z uczniem i podanym do wiadomości opiekuna. 
 
7. Na czas zdalnego nauczania prace pisemne uczniów są gromadzone u nauczyciela 
poprzez wydrukowanie albo zapisanie ich w plikach. 

 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów podczas nauczania 
zdalne:  

1.  Ocenie podlegają  następujące rodzaje aktywności uczniów: 

• prace domowe ( prace wysłane przez ucznia np. na maila, Messenger, dziennik 
elektroniczny Asseco w zakładkach „zadania domowe” i „wiadomości” ); 

• praca interaktywna (rozwiązywanie ćwiczeń online); 
• wypowiedzi pisemne (wysłane np. na maila); 
• aktywność i systematyczność uczniów na podstawie zajęć on-line lub wykonywanych 

poleceń  i zadań w dogodnym dla ucznia czasie ale w uzgodnieniu z nauczycielem. 

III. Sposoby powiadamiania uczniów i ich rodziców o wynikach pracy 

     i postępach ucznia 

1. O ocenach uczniowie i ich rodzice będą informowani za pomocą dziennika 
elektronicznego. 

2. Wszystkie prace będą zadawane w trakcie lekcji on-line lub przez uzgodnione                              
z uczniami komunikatory, konto ucznia lub rodzica w dzienniku elektronicznym. 

3.  Uczniowie/rodzice /nauczyciele mogą się kontaktować przez dziennik elektroniczny, 
mailowo, (ewentualnie telefonicznie). 

4. Czas na wykonania zadania oraz formę wykonania zadania ustala nauczyciel. 
5. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności (np. choroba ucznia, awaria sprzętu, brak 

dostępu do Internetu) nauczyciel umówi się indywidualnie na sposób zaliczenia 
zadań i ewentualne wydłużenie terminu. 
 


