
                        Załącznik nr 1 M 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki 

podczas nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

Opracował: M.Drozd 

I. Zasady PZO 

1. Podstawa programowa z informatyki będzie realizowana przy pomocy nauczania 
zdalnego według odpowiednio dostosowanego planu zajęć edukacyjnych,    
z uwzględnieniem: 

a) podręczników 
b) stron i serwisów internetowych z polecanymi materiałami edukacyjnymi, 
c) zadań interaktywnych; 
d) materiałów audiowizualnych umieszczanych w Internecie, 
e) slajdów, wirtualnych notatek i tablic, 
f) fragmentów tekstów do przeczytania 
g) za pomocą e-dziennika, e-maila i dostępnych komunikatorów (Messenger, 

Hangouts, WhatsAppa) 
 

2. Osiągnięcia uczniów z informatyki 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. 

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

4. Ocenianie  z informatyki pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. 
5. Ocena osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych,                 

a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica. 
6. Ocenianie prowadzone jest systematycznie, równomiernie rozłożone na cały okres 

zdalnej nauki. 
7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 
8. Czas na wykonanie zadania do wykonania przez ucznia ustala  nauczyciel. 
9. Brak wysłania pracy domowej w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia), wiąże 

się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
10. 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. 

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

 

 



II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

Ocena bieżąca odbywa się: 

 
a) po nadesłaniu  zdjęcia wykonanej przez ucznia pracy 

poprzez  urządzenia  multimedialne, 
b) zadania domowe wysyłane na służbowy  adres e-mailowy nauczyciela lub na 

platformę  e-dziennik, 
c) podczas wideolekcji prowadzonej przez komunikator lub w przypadku uruchomienia 

platformy edukacyjnej z wykorzystaniem wideolekcji: 

Ocenie podlegają: 

a) prace pisemne: karty pracy, redagowanie tekstu, 
b) prace domowe, 
c) praca twórcza (rysunek, plakat, prezentacja), 
d) praca interaktywna  (rozwiązywanie ćwiczeń online, zadania wskazane na podstawie 

edukacyjnych platform,  zasobów Internetu  oraz  na youTube), 
e) zadania na podstawie podręcznika z informatyki.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 1 N 

 

                            Przedmiotowe Zasady Oceniania z Techniki 

podczas nauczania zdalnego 

z w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

Nauczyciel:  M. Stepaniuk   

I. Zasady PZO: 

1. Podstawa programowa z techniki będzie realizowana przy pomocy nauczania zdalnego 
według odpowiednio dostosowanego planu zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem: 

a) podręczników,  
b) lekcji techniki  w TVP, 
c) stron i serwisów internetowych z polecanymi materiałami  edukacyjnymi, 
d) za pomocą dziennika, e-maila i komunikatorów, 
e) materiałów filmowych i audio. 

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

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

4. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności i wiadomości  
(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  braki oraz przekazuje 

zalecenia do poprawy. 

6. Nieoddanie pracy w terminie bez usprawiedliwienia skutkuje oceną niedostateczną. 

7. Oceny niedostateczne podlegają poprawie tylko w przeciągu tygodnia od dnia jej 

otrzymania. 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). 

9. W celu wystawienia oceny końcowej przyjmuje się minimum 4 oceny w semestrze dla 

przedmiotu technika, który jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 



II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów podczas zdalnego         

     nauczania: 

1.Ocenianie  bieżące odbywa się na podstawie: 

 
a) wykonywanych zadań domowych  (np.: prace pisemne), które  wysyłane są  na 

służbowy adres e-mailowy nauczyciela lub na platformę e-dziennik, 
b) podczas wideolekcji prowadzonej przez komunikator lub w przypadku uruchomienia 

platformy edukacyjnej z wykorzystaniem wideolekcji, 
c) nadesłanego  zdjęcia wykonanej przez ucznia pracy poprzez urządzenia 

multimedialne. 

 

2. Ocenie podlegają: 

a)    prace domowe (ćwiczenia, zadania wysłane przez ucznia na e- maila), 
b)    systematyczne odrabianie zadanych prac (zadań), 
c)    prace twórcze (prezentacje, albumy, rysunki i inne ), 
d)    odpowiedzi podczas wideo rozmowy, 
e)    wykonywanie zadań dodatkowych wykraczających poza podstawę    programową, 
f)    aktywność podczas zajęć. 

  3. Wszystkie prace będą zadawane przez konto ucznia w dzienniku elektronicznym.    

  4.  Czas na wykonanie zadania oraz formę wykonania zadania ustala nauczyciel. 

  5. Nauczyciel będzie stosował różne metody pracy: praca z podręcznikiem, przesyłanie    

      linków, filmiki,  itp. 

6. W celu wystawienia oceny końcoworocznej przyjmuje się minimum 4 oceny                        
w semestrze dla przedmiotu, który jest realizowany w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo w klasie . 

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  w dniu, w którym wg planu lekcji  ma  technikę, ma obowiązek 
zalogowania się na swoim koncie i odczytania wiadomości od nauczyciela (nauczyciel 
monitoruje odbieranie wiadomości w e-dzienniku).                    

3. Nauczyciel umieszcza komentarz przy ocenie w e-dzienniku (lub opis drogą mailową), 
jeśli jest taka potrzeba, i wskazuje na dobrze opanowaną wiedzę lub braki 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. 5.  Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, np. choroba ucznia, awaria sprzętu, 
brak   dostępu do Internetu, rodzic jest zobowiązany poinformować telefonicznie                         
o zaistniałym fakcie nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, bądź szkołę. Wówczas 
nauczyciel umówi się indywidualnie co do sposobu zaliczenia zadań i na ewentualne 
przedłużenie terminu. 



 

 

·   Załącznik nr 1 O 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

podczas nauczania zdalnego  

Nauczyciel: Paweł Wołoch 

 

I. Zasady PZO    

 

1. Podstawa programowa z Edukacji dla bezpieczeństwa będzie realizowana przy 
pomocy nauczania zdalnego według odpowiednio dostosowanego programu nauczania, 
treści rozkładu materiału oraz planu zajęć edukacyjnych,            

a) z uwzględnieniem: 
b) podręczników, zeszytów ćwiczeń, 
c) aplikacji e-book  
d) aplikacji i platformie elearningapps.pl 
e) kanał Youtube Bezpiecznik 
f) za pomocą dziennika, e-maila 
g) filmy wydawnictwa Nowa Era 
h) Portal www.testporta.pl 

 
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.  
3. Ocenie podlegają pisemne i ustne  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 nadesłaniu 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 i umiejętności ucznia. 

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

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. 

http://www.testporta.pl/


12.  W celu wystawienia oceny końcoworocznej przyjmuje się minimum 4 oceny                        
w semestrze dla przedmiotu, który jest realizowany w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo w klasie VIII. 

13. Uczeń, który  za wykonanie pracy domowej zdobył  5 plusów otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą. Natomiast  za 5 minusów (brak wykonania  pracy domowej) otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

  

 II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów podczas nauczania 
zdalnego 

1.Ocenianie  bieżące odbywa się na podstawie: 

 
a) wykonywanych zadań domowych  (np.: prace pisemne), które  wysyłane są  na 

służbowy adres e-mailowy nauczyciela lub na platformę e-dziennik, 

b) podczas wideolekcji prowadzonej przez komunikator lub w przypadku uruchomienia 
platformy edukacyjnej z wykorzystaniem wideolekcji, 

 
2. Ocenie podlegają: 
 

1)  Prace pisemne:  zadania domowe wysyłane na służbowy adres e-mailowy nauczyciela,  
w  formie pliku word  lub pdf. 

2) Wypowiedzi ustne podczas wideolekcji w przypadku uruchomienia platformy  

   edukacyjnej z wykorzystaniem wideolekcji: 

·        odpowiedzi z 3 ostatnich lekcji; 

·        aktywność podczas wideolekcji. 

      3)  Praca z materiałem źródłowym (praca z materiałem wskazanym do pobrania,  

    obejrzenia przez nauczyciela) 

4)  Dodatkowa praca ucznia (nadobowiązkowa np. Częściowe prowadzenie lekcji przez 
ucznia,  prezentacje multimedialne).  

 

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 w dni prowadzonych 
zajęć zgodnie z planem lekcji 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. 

 

 

 

 

 


