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1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 

przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu 

umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania. 

3. Zdalna realizacja treści z podstaw programowych odbywać się będzie  

z  wykorzystaniem dziennika elektronicznego,  platformy Office 365 umożliwiającej 

prowadzenie lekcji on-line, przesyłanie materiałów edukacyjnych do nauki  

i sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.  

4. Ocenianiu podlega wiedza i umiejętności, którymi wykazują się uczniowie w ramach 

zdalnego nauczania. 

5. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie na 

podstawie: 

− wypowiedzi ustnych uczniów podczas lekcji on-line lub indywidualnych spotkań 

ucznia z nauczycielem on-line, 

− prac pisemnych: zadań domowych, kart pracy, testów, sprawdzianów, kartkówek, 

wypracowań klasowych, projektów, kosztorysów, prac plastycznych udostępnionych 

przez nauczycieli na platformie Office 365. Mogą być one uzupełniane, tworzone lub 

rozwiązywane w czasie rzeczywistym lub odsyłane w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, 

− aktywności uczniów na lekcjach. 

6. Wszystkie formy oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zaplanowane przez 

nauczyciela są obowiązkowe. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania 

traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć  (wpis w dzienniku: np.) 

Po dwukrotnym nieprzygotowaniu nieprzesłanie pracy w terminie skutkuje oceną 

niedostateczną. 

7. Na czas nauczania zdalnego wprowadza się następujące wagi ocen: 

− oceny z wypracowań klasowych, sprawdzianów, projektów – waga 2 

− pozostałe formy pisemne i wypowiedzi ustne – waga 1. 



8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  

w czasie nauczania zdalnego w ciągu dwóch tygodni, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu i sposobu poprawy z nauczycielem. 

9. Stwierdzenie niesamodzielnej pracy ucznia skutkuje otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

10. Uczniowie i rodzice o ocenach będą informowani poprzez dziennik elektroniczny. 

11. W czasie nauczania zdalnego uczniowie mogą przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego, składającego się z części: 

− pisemnej, polegającej na rozwiązaniu w czasie rzeczywistym zadań przesłanych przez 

nauczyciela, 

− ustnej, polegającej na odpowiedziach na zadane przez nauczyciela pytania w trakcie 

spotkania on-line. 

 


