
 

       Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej  

podczas nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach  

Język ukraiński w edukacji wczesnoszkolnej 

 

Opracowały nauczycielki:  Agnieszka Wnukowicz i Lubomira Tchórz 

I.     Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów                   

z języka ukraińskiego   

1. Osiągnięcia uczniów edukacji wczesnoszkolnej z języka ukraińskiego są 

oceniane na bieżąco przez nauczyciela na podstawie zadań wysłanych 

rodzicom uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Asseco lub               

e-maili do rodziców, WhatsAppa, Vibera oraz innych dostępnych 

komunikatorów. 

2. Zadania obejmują zakres treści realizowanych podczas nauczania zdalnego                

i treści wprowadzanych w okresie poprzedzającym to nauczania 

3. Ocenianie  z języka ukraińskiego pełni funkcję kontrolną, informacyjną                          

i motywacyjną. 

4. Ocena osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań 

edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica. 

5. Ocenianie prowadzone jest systematycznie, równomiernie rozłożone na cały 

okres zdalnej nauki, 

6. Ocenie podlegają: 



·        prace pisemne: kartkówki, sprawdziany, karty pracy, redagowanie oraz 

układanie zdań, krótkich opowiadań, listu. 

·        prace domowe, 

·        praca twórcza (rysunek, piosenka, wiersz, plakat), 

·        praca interaktywna   (rozwiązywanie ćwiczeń online, zadania wskazane 

na podstawie edukacyjnych platform,  zasobów Internetu  oraz  na 

youTube). 

7. Ocena z języka ukraińskiego  ma formę  oceny opisowej  na świadectwie 

szkolnym i jest również zamieszczona w dzienniku elektronicznym. 

8. Podczas procesu edukacyjnego nauczyciel może stosować  cząstkowe oceny 

wyrażone stopniem w następującej skali: 

o celująca - 6 

o bardzo dobra - 5 

o dobra – 4 

o dostateczna - 3 

o dopuszczająca – 2 

o niedostateczna – 1 

9. Cząstkowe oceny wyrażone stopniem dziecko otrzymuje za następujące formy 

aktywności: 

1) systematyczne i terminowe wykonywanie zadań, 

2) sprawdziany, karty pracy, testy, 

3) aktywność, pracowitość, zaangażowanie, 

4) prace domowe. 

 

 



II.     Sposoby powiadamiania rodziców   o wynikach pracy i postępach dzieci 

1. Rodzic zobowiązany jest do codziennego odczytywania informacji 

dotyczącej zdalnego nauczania zamieszczonej przez nauczyciela  w dzienniku 

elektronicznym, przekazania informacji dziecku i dopilnowania, aby dziecko 

wykonało zadania. 

2. Czas na wykonanie zadania do wykonania przez dziecko ustala                                           

z rodzicem  nauczyciel. 

3. Ocena bieżąca odbywa się: 

a) po nadesłaniu przez rodzica  zdjęcia wykonanej przez ucznia pracy 

poprzez   urządzenia  multimedialne, 

b) zadania domowe wysyłane na adres e-mailowy nauczyciela lub na 

platformę e-dziennik, 

c) podczas wideolekcji w przypadku uruchomienia platformy 

edukacyjnej       z wykorzystaniem wideolekcji. 

 4. Cząstkowe oceny wyrażone stopniem bądź opisowe  zapisywane są                                    

     w dzienniku elektronicznym Asseco 

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 i rodzic ma obowiązek logować się codziennie na swoim 

koncie 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. 

 

 

 

    Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej 

 I.   Zasady PZO  

1. Podstawa programowa z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej 

będzie realizowana przy pomocy nauczania zdalnego według odpowiednio 

dostosowanego planu zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie z języka angielskiego podczas kształcenia zdalnego odbywa się 

poprzez e-dziennik i ma na celu: 

1) wspieranie rozwoju ucznia i motywowanie do pracy, 

2) informowanie dziecka o tym, co już umie, nad czym powinno popracować na 

podstawie wykonanych prac domowych. 



3. Ocenianie uwzględnia: 

  możliwości dziecka, 

  wysiłek dziecka włożony w wykonanie danego zadania, 

  postęp dziecka, 

  kreatywność, 

 poziom wiadomości ucznia.  

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów    edukacji  

wczesnoszkolnej z języka angielskiego  

1.   Osiągnięcia uczniów edukacji wczesnoszkolnej są oceniane na bieżąco przez 

nauczyciela na podstawie zadań wysłanych rodzicom uczniów za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego Asseco  

2. Zadania obejmują zakres treści realizowanych podczas nauczania zdalnego                        

i treści wprowadzanych w okresie poprzedzającym to nauczanie. 

3. Nauczyciel będzie każdorazowo zachęcał uczniów do zabawy z językiem 

angielskim przez oglądania bajek w języku angielskim i słuchania piosenek. 

4. Uczniowie wykonują zlecone przez nauczyciela zadania. Zostaną one 

sprawdzone w dogodnym czasie w formie przesłanych zdjęć na e -mail lub po 

powrocie do szkoły. 

 5.    Ocenie podlegają: 

1) prace domowe 

a) ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, 

b) rozwiązywanie ćwiczeń online, 

c) zadania wskazane na podstawie edukacyjnych platform, 



d) karty pracy, 

e) słowniczki obrazkowe wykonane w zeszycie przedmiotowym, 

f) projekty. 

2) aktywność i systematyczność uczniów na podstawie informacji zwrotnej 

od rodziców.   

6. Sposoby oceniania:  

a) pochwałą, 

b) oceną opisową. 

 

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 rodzic ma obowiązek logować się  na swoim koncie i odczytywać 

wiadomości od nauczyciela.     

3. Nauczyciel umieszcza komentarz przy ocenie w e-dzienniku (lub opis 

4. drogą mailową), jeśli jest taka potrzeba, i wskazuje na dobrze 

5. opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz 

przekazuje  zalecenia do poprawy. 

6. Rodzice mogą za pośrednictwem  e-dziennika lub drogą mailową zadać 

pytania i prosić o wskazówki co do wykonania zadania. 

 

  


