
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej  

podczas nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

edukacja  polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza oraz społeczna 

 

Nauczyciele: Anna Dąbrowna, Urszula Mielnik, Danuta Głuszko 
 

I.   Zasady PZO  

1. Podstawa programowa z zakresu edukacji wczesnoszkolnej będzie realizowana przy 
pomocy nauczania zdalnego według odpowiednio dostosowanego planu zajęć 
edukacyjnych. 

2. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej podczas kształcenia zdalnego odbywa się 
poprzez e-dziennik,  a także wideolekcje (w przypadku uruchomienia platformy 
edukacyjnej z wykorzystaniem wideolekcji)  i ma na celu: 

1) informowanie dziecka o tym, co już umie, nad czym powinno popracować oraz jak 
daleko jest na drodze do osiągnięcia sukcesu, 

2) kontrolowanie pełnienia przez niego wymagań edukacyjnych,                                                  
a zarazem  informacja o tym dla ucznia i rodzica,   

3) wspieranie rozwoju ucznia i motywowanie do pracy. 

           3. Ocenianie uwzględnia: 

1) możliwości dziecka, 
2) wkład i wysiłek dziecka włożony w wykonanie danego zadania, 
3) postępy dziecka, 
4) samodzielność wykonywania zadań, 
5) kreatywność, 
6) poziom wiadomości ucznia.  

  4. Ocenianie nie pełni funkcji kary lub nagrody,  nie zawiera krytyki   ucznia,  nie 
etykietuje dzieci, a  zachęca uczniów do dalszej pracy, motywuje. 

  

 



II.     Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, 
muzycznej, plastyczno-technicznej, informatycznej. 

1. Osiągnięcia uczniów edukacji wczesnoszkolnej 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 nauczanie. 

3.  Ocenie podlegają: 
1) prace pisemne 

a) kartkówki i sprawdziany z zakresu edukacji:  
polonistycznej,  
matematycznej,  
przyrodniczej  
oraz społecznej,  

b) redagowanie oraz układanie zdań, opowiadań, opisów, listu, 
2) prace domowe, 
3) działalność artystyczna  – wytwory plastyczne  i techniczne, śpiew,  podstawowe 

elementy muzyki, aktywne słuchanie oraz tworzenie muzyki, 
4) rozwój emocjonalno-społeczny – zachowanie w domu, stosunek do osób dorosłych, 

odróżnianie dobra od zła, świadomość przynależności społecznej (do rodziny, 
wspólnoty narodowej) itp. 
   

III.  Sposoby powiadamiania rodziców  o wynikach pracy i postępach 
dzieci   

1.  Cząstkowe oceny wyrażone stopniem  bądź opisowe  zapisywane są       
      w dzienniku elektronicznym Asseco.  
 
2. Nauczyciel  drogą elektroniczną (e-mail) , a także za pomocą sms, rozmowy 

telefonicznej, WhatsApp, przekazuje ocenę i komentarz do wykonanych przez ucznia 
zadań.  Rodzic ma prawo poprosić o pomoc w wykonaniu zadania. 

 
3.  Rodzic zobowiązany jest do codziennego odczytywania informacji zamieszczonej 

przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym Asseco lub przekazanej e-mailem, 
przekazania informacji dziecku i dopilnowania, aby wykonało zadania. 

4.  Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, np. choroba ucznia, awaria sprzętu, brak 
dostępu do Internetu, rodzic jest zobowiązany poinformować telefonicznie 
nauczyciela o zaistniałym fakcie.  


