
ZASADY OCENIANIA  
PODCZAS PRACY ZDALNEJ/ NA ODLEGŁOŚĆ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46  
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LUBLINIE 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie 
zdalne  

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/ na odległość mają 
charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość 
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. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w 
aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów/ grup 
przedmiotów. 

4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w informacjach przesyłanych 
uczniom/ rodzicom/opiekunom prawnym z każdego przedmiotu za 
pośrednictwem: dziennika elektronicznego, sms, połączenie telefonicznie, 
komunikatory, wiadomości przesyłane mailowo, platformy edukacyjne. 

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do tych informacji, jego rodzic/prawny opiekun 
informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób 
przekazania uczniowie potrzebnych materiałów. 

6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w 
statucie Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie. 

7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 
opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez 
dziennik elektroniczny. 

Aneks do kryteriów oceniania: 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 46 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną postanawia, że na czas 

trwania nauczania na odległość w klasach 4-8 ocenianiu podlegać będzie: 

Aneks do kryteriów oceniania język polski –nauczanie zdalne 

1. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 
2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie ćwiczeń 

wskazane zadania. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły. 
3. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie 



z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną- 
nieprzygotowanie; trzykrotne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  

4. Nie tworzymy dodatkowych kryteriów. Mamy wiele, które łatwo dopasować do 
e-nauczania (m.in. wypowiedzi pisemne, zadanie, inne). Każda ocena jest zawsze 
opisana w komentarzu. 

5. Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 
wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni. 

6. Ocenie podlegają: 

 zgodność wypowiedzi z tematem 
 poprawna realizacja formy wypowiedzi(wstęp, rozwinięcie, zakończenie), 
 poprawność stylistyczna, 
 poprawność gramatyczna; 
 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 
 poprawna realizacja formy, zawarcie wszystkich elementów zgodnych z 

wyznacznikami danej  wypowiedzi, 
 czytanie ze zrozumieniem. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – historia i WOS – nauczania zdalne 

1. Oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), odpowiedzi na pytania przesyłane 
drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela 
kryteriami, 

2. Odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online, 
3. Dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez 

nauczyciela kryteriami, 
4. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie 
z kryteriami. Dwukrotne niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną 

5. Wagi ocen pozostają bez zmian  
6. Ocenie z historii podlega: 

 merytoryczność wypowiedzi lub pracy pisemnej 
 zgodność z faktami 
 znajomość postaci, dat, pojęć 
 prawidłowa ocena faktów 

7. Ocenie z WOS-u podlega: 

 zgodność wypowiedzi pisemnej z tematem 
 właściwe stosowanie pojęć 
 uzasadnianie swojego stanowiska 

 



Aneks do przedmiotowego system oceniania język angielski – nauczanie  
zdalne: 

Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za: 

– zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, proponowana rozmowa 
poprzez Skype. 

1. Aktywności na czas zajęć poza szkołą nie przydziela się. 
2. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez 

nauczyciela. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym 
terminie, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi 
przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, 3 nieprzygotowania oznaczają 
ocenę ndst o wadze 1. Dotychczasowo zdobyte np. pozostają ważne.  

3. Na czas nauczania zdalnego wprowadza się kategorię- nauczanie zdalne z wagą 1. 
4. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie  w czasie e- 

nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 
5. Ocenia podlegają : wypowiedź pisemna/karta pracy- słownictwo i gramatyka, 

zadania z zeszytu ćwiczeń i podręcznika- słownictwo, gramatyka, czytanie i 
słuchanie ze zrozumieniem, projekt 

 

Aneks do kryteriów oceniania – język niemiecki – nauczania zdalne 

1. Uczniowie będą oceniani za:  
 Projekty 
 krótkie formy wypowiedzi pisemnej  
 praca w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń 
 karty pracy 
 zdalne sprawdziany oceniające zakres omówionych zagadnień 

2. Prace przesyłane w formie plików i zdjęć na wskazany przez nauczyciela adres 
3. W ocenie brane są pod uwagę:  słownictwo i gramatyka, czytanie ze 

zrozumieniem, słuchanie 

 

Aneks do kryteriów oceniania – język hiszpański – nauczania zdalne 

Ocenie podlegają: 
 zaangażowanie uczniów i ich systematyczną pracę 
 krótkie prace domowe (słownictwo i gramatyka, czytanie ze zrozumieniem, 

słuchanie)   
 dłuższe zadania na kartach pracy z wyznaczonym kilkudniowym terminem 

wykonania (słownictwo i gramatyka, czytanie ze zrozumieniem) 
 kartkówek online 



Aneks do kryteriów oceniania z matematyki – matematyka – nauczanie 
zdalne 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie 
poprzez:  

 testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie 
materiału, w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu 
tylko raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania się do 
terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania go z 
danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez 
nauczyciela  terminie w momencie powrotu do szkoły 

 wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik 
wskazany przez nauczyciela w określonym terminie. Wszystkie formy 
zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je 
wykonać. 

 aktywność i wykonywanie zadań podczas lekcji on-line 

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania 
4. Ocenie podlegają: 

 poprawność rachunkowa 
 poprawność wykonania rysunków (figur, ich wysokości,  brył 

przestrzennych) 
 prace domowe – 3 bezbłędne to ocena bardzo dobra; z błędem jednym 

dobra;  
 umiejętność rozwiązywania zadań i równań 
 zadania dla chętnych o podwyższonym stopniu trudności 

 

Aneks do kryteriów oceniania – przedmioty przyrodnicze /biologia, 
chemia, fizyka, geografia/– nauka zdalna 

1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a 
oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym 

2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:  

 Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych 
przez nauczyciela a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez 
nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp. 

 Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które 
dołączone są jako załączniki do wiadomości na Librusie 

 Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych 
 Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie e-

nauczanie 



 Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, 
sprawdzianów, prac klasowych) na platformie e-nauczanie 

 prace długoterminowe dla uczniów zainteresowanych w postaci 
prezentacji multimedialnej 

      3. Ocenie podlega: 

 zgodność wypowiedzi pisemnej z tematem 
 właściwe stosowanie pojęć 
 uzasadnianie swojego stanowiska 
 poprawność odczytywania i uzupełniania schematów, map, wykresów, 

tabel 
 merytoryczność wypowiedzi pisemnej 
 poprawność rozwiązań zadań obliczeniowych 
 poprawność stosowania znaków, symboli 

 

Aneks do kryteriów oceniania – religia – nauczania zdalne 

Postępy ucznia w realizacji podstawy programowej będą monitorowane poprzez analizę 

pracy ucznia wykonywaną zdalnie (m.in. zapoznanie się z treścią materiałów 

udostępnionych przez katechetę, wykonanie poszczególnych zadań), umiejętność 

wykorzystywania przez ucznia posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań, 

umiejętność rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów biblijnych, umiejętność 

wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Ocenie będą podlegały: 

 wykonanie zadań w formie rozwiązania udostępnionych przez nauczyciela kart 

pracy quizów, krzyżówek, zadań interaktywnych, 

 prace pisemne przygotowane przez ucznia, 

 Oceny zachowują swoją pierwotną wagę 

 Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików 

tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, 

komunikator itp. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – etyka – nauczania zdalne 

Podczas zdalnych lekcji etyki w kl.4-8 oceniane będą: 

 prace domowe zadane przez Dziennik Librus (wypowiedź pisemna, praca w 

formie tabeli) 



 prace dodatkowe w formie projektów ( rysunek, praca techniczna) i wypowiedzi 

pisemnych na zadany temat wysyłane przez Librus 

Prace do oceny przesłane za pomocą Librus lub na pocztę służbową nauczyciela. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – wychowanie fizyczne – nauczania zdalne 

Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy 
programowej, zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier 
zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie 
wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie plakatów, prezentacji, 
konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą oceniani za 
zadane referaty, mini – prezentacje lub odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych 
elementów podstawy programowej. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – plastyka – nauczania zdalne 

Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostanie 
podany w informacji od nauczyciela. Termin wykonania – 2 tygodnie. Pracę należy  
wysłać na adres wskazany przez nauczyciela 

 

Aneks do kryteriów oceniania –  muzyka – nauczania zdalne 

1. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do 
stron internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg pytań zadanych 
w formatkach lekcji 

2. Zadania zlecone w ramach nauczania zdalnego są obowiązkowe, uczniowie 
wykonują je na bieżąco,  

3. Prace dla chętnych są oznaczone w wiadomościach - dla chętnych.  
4. Z muzyki uczniowie oceniani są za poprzez: 

 Śpiewanie 
 słuchanie muzyki, inspiracje plastyczne do muzyki 
 interpretacje słowne, opisy do aktywności muzycznych 
 prowadzenie zeszytu 
 twórczość 
 dla chętnych będzie na pewno gra na dostępnych instrumentach 

5. Sprawdzenie aktywności uczniów odbywa się poprzez wysłanie zdjęć lub nagrań 
konkretnych zadań na wskazany przez nauczyciela adres 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania  technika – nauczania zdalne 

Uczniowie będą oceniani za: 

1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione po powrocie do szkoły 
oraz na podstawie przesłanych zdjęć na wskazany przez nauczyciela adres lub 
pokazane nauczycielowi online. 

2. Zagadnienia teoretyczne w ćwiczeniach lub zeszycie przedmiotowym uczniowie 
opracowują na podstawie linków do stron internetowych ,lub mogą korzystać z 
własnych źródeł, rozwiązania zadań powinny być przekazane nauczycielowi na 
wskazany adres.  

3. Obowiązuje poprawność wykonania zadań 

 

Aneks do kryteriów oceniania – informatyka – nauczania zdalne 

1. Uczniowie będą oceniani za:  
 Zadania wykonane w domu, sfotografowane lub przekazane nauczycielowi w 

formie plików, zgodnie z podaną instrukcją 
 Wykonane ćwiczenia z podręcznika oraz zadania dla chętnych,  udostępnione 

nauczycielowi na wskazany adres 
 Obowiązuje poprawność merytoryczna wykonanych zadań 

 

 

Aneks do kryteriów oceniania – EDB – nauczania zdalne 

Na lekcjach zdalnych z EDB  oceniana będzie poprawność merytoryczna  
rozwiązywanych  zadań domowych przez ucznia oraz testy z opanowanej wiedzy. 
Dodatkowo uczniowie będą mieli za zadanie wykonać prezentację na podany temat. 
 


