
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora  nr 5/2020 z dnia 27 marca 2020 r. 

  

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 
uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego, w tym również informowania uczniów lub rodziców 
o postępach ucznia (dziecka) w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach na 
podstawie: 

- w szkole  – przesyłanych przez ucznia do nauczyciela zadań, informacji  o wykonanych 
poleceniach oraz informacji zwrotnej  nauczyciela w postaci komentarzy, a także 
zmodyfikowanych przez nauczycieli  przedmiotowych zasad  oceniania poszczególnych 
przedmiotów  na  czas  zdalnego nauczania, którego treść stanowi załącznik nr  1  do 
zarządzenia; 

- w oddziale przedszkolnym - informacji zwrotnej przesyłanej przez rodzica do nauczyciela 
pod koniec tygodnia, w postaci kilu słów opisu jak pracowało dziecko, zdjęcia lub filmiku. 
  
 Zmiany do Statutu - ROZDZIAŁ VIII - WZO   
 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA   
PODCZAS  NAUCZANIA ZDALNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ŁESI UKRAINKI Z UKRAIŃSKIM 
JĘZYKIEM NAUCZANIA W BARTOSZYCACH 

 

wprowadza się następujące zmiany: 

I. Zasady WZO  

1. Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-
19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej 
szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarniew pomieszczeniach szkolnych na 
zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw.  zdalne nauczanie, co 
wymaga zmian w ocenianiu 
 

2.  Ocenianie w nauczaniu zdalnym odbywa się poprzez e-dziennik, wideolekcje 
(w przypadku uruchomienia platformy edukacyjnej z wykorzystaniem 
wideolekcji) i ma na celu:  

• informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o 
postępach w tym zakresie; 

• udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 
informacji o tym,  
co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 



• udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania 
własnego rozwoju; 

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 
• monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
• dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce ucznia oraz  
o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 

2. Osiągnięcia uczniów są sprawdzane systematycznie w bieżącej pracy 
nauczyciela na podstawie zadań wysłanych uczniom za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego Asseco, lub w formie załączonego pliku w 
programie Word na e-mail służbowy nauczyciela. Obejmują one zakres 
treści realizowanych podczas nauczania zdalnego  i treści 
wprowadzonych w okresie poprzedzającym to nauczanie.  
 

3. Ocena bieżąca odbywa się po nadesłaniu przez ucznia zadania poprzez 
dziennik elektroniczny lub e-mail. 
 

4. Ocenianie uwzględnia samodzielność wykonywania zadań, kreatywność, 
poziom wiedzy i umiejętności ucznia. Czas na wykonanie pracy ustala 
nauczyciel. Brak pracy w terminie (bez usprawiedliwienia – np. 
informacja telefoniczna) skutkuje oceną niedostateczną.  
 

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

6. 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. 

7. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen, tj. stopni szkolnych od 1 do 6 . 
 

8. Ocenianie jest prowadzone systematycznie, równomiernie rozłożone na 
cały okres zdalnej nauki. 
 

9. Termin oraz formę wykonania zadania ustala nauczyciel. 

III. Zasady PZO, Kryteria oceniania, Sposoby sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów podczas  zdalnego nauczania  (szczegółowo z każdego 
przedmiotu zawarte są  w PZO), które  stanowią załączniki kolejno: języki: 1a, 
1b, 1c, 1d, przedmioty matematyczno-przyrodnicze: 1e,  1f, 1g, 1h,1i,1j …) 

 IV.  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

w § 113 pkt 2. wprowadza się zmiany  odnośnie  ilości ocen  
 



2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych 

w wymiarze tygodniowym:  

1) jedna godzina tygodniowo - minimum 5 ocen  minimum 4  oceny 
2) dwie godziny tygodniowo - minimum 7  ocen    minimum 5  ocen 

3) trzy godziny tygodniowo - minimum 9 ocen minimum 6  ocen 

4) cztery godziny i więcej tygodniowo – minimum 11 ocen  minimum 7 ocen 
3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:   

Stopień z prac pisemnych Procent maksymalnej liczby punktów 

Celujący       100- 98 

bardzo dobry       97-91 

Dobry       90-76 

   Dostateczny       75-51 

Dopuszczający        50-31 

Niedostateczny 30 i niżej 

 

V. Sposoby oceniania: 

• stopniem; 
• pochwałą; 
• oceną opisową; 
• plusami/minusami (aktywność, przygotowanie – systematyczność 

wykonania zadań podczas nauczania zdalnego). 
 

VI. 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 
codziennie na swoim koncie i odczytywać wiadomości od nauczyciela. W 
przypadku zajęć, które nie są prowadzone codziennie -  w te dni, w które 
odbywają się  zajęcia  zgodnie z planem lekcji. (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. 

 


