
Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności  postępów uczniów z  

poszczególnych przedmiotów w okresie 25.03-10 .04.2020 r.  

1.Ocenianie ucznia jest zgodne z przepisami Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania.  

2. Ocenie podlegają formy następujące sprawdzania wiedzy i umiejętności: odpowiedź ustna, 

wypowiedź pisemna, karty pracy, recytacja, projekty, prezentacje i inne. 

3. Oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego, a rodzic ma obowiązek 

systematycznie się z nimi zapoznawać. 

4. Dostosowane zostały formy oraz monitorowanie sprawdzania wiedzy i umiejętności 

ucznia:  

Edukacja wczesnoszkolna  

Formy sprawdzania wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej , matematycznej, 

przyrodniczej. 

1. Skanowanie (w miarę możliwości) zadań wykonywanych w domu, robienie zdjęć i 

odsyłanie ich na pocztę elektroniczną nauczyciela. Nauczyciel sprawdza  i z 

odpowiednim komentarzem , przyznaje punkty, odsyłając uczniowi. Punkty wpisuje 

do idziennika z adnotacją zadanie zdalne– może zaznaczyć sobie to innym kolorem. 

1. Odsyłanie przez uczniów zadanych  zadań przez idziennik – pod warunkiem ,że 

wszystkie dzieci mają założone swoje konto. Nauczyciel sprawdza, pisze komentarz , 

przyznaje punkty i odsyła uczniowi. Punkty wpisuje do dziennika. 

2. Przesyłanie zadania w formie zdjęć wykonanych telefonem komórkowym, ta sama 

procedura co powyżej.   

3.  Prace plastyczno-techniczne potwierdzone zdjęciem przesłanym na whatsappa lub na 

maila wychowawcy. 

4. Sprawdzanie wiedzy w formie krótkich filmików nauczyciel będzie mógł zastosować 

w przypadku przedłużającej się kwarantanny. 

Wybór wyżej wymienionych form zależy od nauczyciela. 

Zadanie długoterminowe do wykonania zadajemy raz w tygodniu, aby nie obciążać rodziców 

bo wiemy, że w przypadku małych dzieci to oni głównie muszą pilnować i wykonywać, 

skany, zdjęcia.  

Język polski: 

1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje języka polskiego, sumiennie 

przygotowywać się do zajęć, tj. odrabiać zadania pisemnie, przygotowywać zlecone 

materiały. 

2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe. 



4. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, e-podręcznika, materiałów, tekstów 

źródłowych i innych materiałów zleconych przez nauczyciela w czasie pracy oraz 

prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod 

każdym tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w 

razie wskazań samodzielnie sporządzona przez ucznia. Dopuszcza się wklejenie 

przesłanych materiałów. 

6. Uczeń może otrzymać ocenę z: odpowiedzi pisemnej, zadań wykonywanych zdalnie 

lub innych zleconych przez nauczyciela.  

7. Zadania pisemne uczniowie wykonują zgodnie z poleceniem nauczyciela. 

8. Prace pisemne wykonywane zdalnie ocenia się wg kryteriów PZO z języka polskiego. 

9. Pisemne prace (wypracowania) nie są zadawane z lekcji na lekcję. Uczeń jest 

zobowiązany przesłać pisemną pracę w ustalonym terminie. Jeżeli tego nie zrobi, 

nauczyciel wyznacza drugi termin.  

10. Pracą zdalną jest również przeczytanie tekstu literackiego, wiadomości z podręcznika 

czy lektury. 

11. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie, a 

uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 

12. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

13. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny. 

Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika elektronicznego. Rodzic jest 

zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć ucznia. 

14. Z powyższymi treściami mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i 

rodzice. 

 

Język angielski: 

1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje języka angielskiego, 

sumiennie przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, przygotowywać 

zalecone materiały. 

2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie  

z ich przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały wskazane przez nauczyciela. 

4. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, materiałów i tekstów źródłowych  

w czasie pracy oraz zeszytu przedmiotowego. 

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie.  

Pod każdym tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela  

lub w razie wskazań samodzielnie sporządzona przez ucznia. 

6. Uczeń może otrzymać ocenę z: odpowiedzi pisemnej, sprawdzianów, zadania 

domowego, kart pracy, prezentacji, zadania wykonywanego online, interaktywnych 

quizów i testów.  

7. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu.  



8. Uczeń ma obowiązek napisać w półroczu każdy sprawdzian oraz zdobyć ocenę z każdej 

formy aktywności. 

9. Pracą zdalną jest również przeczytanie tekstu, wiadomości z podręcznika  

czy zapoznanie się z treścią udostępnionego linka. 

10. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie. 

Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 

11. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

12. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny 

lub telefonicznie w ustalonym terminie. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny  

do dziennika elektronicznego. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego 

monitorowania osiągnięć ucznia. 

13. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z języka 

angielskiego, jeśli spełnia warunki określone w WZO. 

14. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice. 

 

Matematyka 

1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje matematyki, sumiennie 

uczestniczyć w zajęciach zdalnych tj. zapoznawać się z materiałami przesłanymi przez 

nauczyciela i stosować się do jego wskazówek, odrabiać zadania  domowe. 

1. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP. 

2. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod 

każdym tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela. 

3. Uczeń może otrzymać ocenę z pracy zadanej przez nauczyciela (uczeń będzie 

poinformowany, które zadania będą oceniane), pozostałe prace uczniów mogą  podlegać ocenie 

kształtującej (np. przez informację zwrotną). 

4. Sprawdziany i kartkówki uczniowie piszą na własnych kartkach lub w postaci 

elektronicznej. Prace odsyłają elektronicznie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

5. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny przez powtórne wykonanie podobnych 

zadań. 

6. Nauczyciel może oceniać ucznia w formie audiowizualnej w ustalonym terminie. 

7. Uczeń ma obowiązek napisać prace, które będą podlegać ocenie. 

8. W pracach pisemnych ocenia się: metody rozwiązania zadań i poprawność rachunkową. 

Każda poprawna metoda zastosowana przez ucznia prowadząca do poprawnego wyniku jest 

brana pod uwagę. 

9. Uczeń ma obowiązek odesłać zadanie domowe w ustalonym terminie przez nauczyciela. 

W przypadku nie wysłania pracy, nauczyciel wyznacza inny termin,  biorąc pod uwagę sytuację 

ucznia. 

10. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie,  

a uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 



11. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

12. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny. 

Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika elektronicznego. 

13. Zasady klasyfikacji rocznej są zgodne ze Statutem szkoły i WZO. 

 

Historia 

1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje historii, sumiennie 

przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, ustnie, przygotowywać zalecone 

materiały. 

2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, teksty źródłowe, ewentualnie 

obejrzeć wskazane filmy dydaktyczne. 

4. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika do historii, materiałów i tekstów źródłowych 

wskazanych przez nauczyciela oraz prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod każdym 

tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w razie wskazań 

samodzielnie sporządzona przez ucznia. 

6. Uczeń może otrzymać ocenę ze sprawdzianu, odpowiedzi pisemnej, zadania wykonanego 

zdalnie w domu.  

7. Sprawdziany i zadania np. typu karta pracy uczniowie piszą w postaci elektronicznej. W 

przypadku otrzymania  oceny niedostatecznej zobowiązani są do poprawy. 

8. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z zadania i sprawdzianu. Oceny z innych form 

aktywności nie podlegają poprawie. 

9. Uczeń jest zobowiązany przesłać pisemną pracę w ustalonym terminie. Jeżeli tego nie 

zrobi, nauczyciel wyznacza drugi termin. Nie oddanie w nim pracy skutkuje oceną 

niedostateczną.  

10.Pracą zdalną jest również przeczytanie tekstu źródłowego, wiadomości z podręcznika, czy 

obejrzenie filmu dydaktycznego. 

11. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie a 

uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 

12. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

13. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny 

lub telefonicznie w ustalonym terminie. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika 

elektronicznego. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć 

ucznia. 

14. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z historii, 

jeśli spełnia warunki określone w PZO.  

15. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice. 

 



Geografia: 

1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje z geografii, sumiennie 

przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, przygotowywać zalecone materiały. 

2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, wskazane przez nauczyciela. 

4. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, materiałów i tekstów źródłowych    w czasie 

pracy oraz zeszytu przedmiotowego. 

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod każdym 

tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub    w razie wskazań 

samodzielnie sporządzona przez ucznia. 

6. Uczeń może otrzymać ocenę z: odpowiedzi pisemnej, zadania domowego, kart pracy, 

prezentacji, zadania wykonywanego online oraz interaktywnych quizów i testów.  

7. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu. Oceny z innych form aktywności 

nie podlegają poprawie. 

8. Uczeń ma obowiązek napisać w półroczu każdy sprawdzian oraz zdobyć ocenę    z każdej 

formy aktywności. 

9. Pracą zdalną jest również przeczytanie tekstu, wiadomości z podręcznika czy zapoznanie się 

z treścią udostępnionego linka. 

10. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie. Uczeń 

ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 

11. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, rodzica. 

12. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub 

telefonicznie w ustalonym terminie. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika 

elektronicznego. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć 

ucznia. 

13. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną    z geografii, 

jeśli spełnia warunki określone w WZO. 

14. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice. 

 

Biologia/Przyroda 

1. Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, motywowanym pisemnie przez 

nauczyciela (komentarz oceny w dzienniku elektronicznym/wiadomość).  

2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

3. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje biologii, sumiennie 

przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemne,  przygotowywać zalecone materiały, 

uczestniczyć w lekcjach on-line  

4. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, obejrzeć przesłane filmy  

5. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu 

przedmiotowego w trakcie trwania zajęć. 



6. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod 

każdym tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w razie 

wskazań samodzielnie sporządzona przez ucznia. 

7. Uczeń może otrzymać ocenę z: aktywności podczas lekcji on-line, zadania domowego, 

karty pracy, kartkówki, sprawdzianu, prowadzonych obserwacji, wykonywanie zadań on-line. 

8. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości i chęci ucznia. 

9. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z kartkówki i sprawdzianu. Oceny z innych 

form aktywności nie podlegają poprawie. 

10. Uczeń ma obowiązek napisać w półroczu każde zadanie klasowe i każdy sprawdzian 

oraz zdobyć ocenę z każdej formy aktywności. 

11. Pracą zdalną jest również przeczytanie wiadomości z podręcznika czy obejrzenie 

filmiku przesłanego przez nauczyciela. 

12. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie( 

w określonym terminie),  a uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi 

samokształcenia. 

13. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

14. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny 

lub telefonicznie w ustalonym terminie. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika 

elektronicznego. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć 

ucznia. 

15. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice. 

 

Muzyka: 

1. Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, motywowanym ustnie lub pisemnie 

przez nauczyciela . 

 2.Formy sprawdzania wiedzy: 

– wykonanie zadanej pracy z podręcznika lub ćwiczenia w formie pisemnej i przesłanie 

poprzez e-maila (karty pracy) 

– uczniowie ćwiczą  grę na instrumencie i śpiew przy pomocy różnych aplikacji: youtube,  

muzykoteka, NowaEra (formą sprawdzenia umiejętności uczniów będzie aplikacja whats up, 

narzędzia audiowizualne, eskyp) 

– ilustrowanie muzyki – przesłanie prac do chmury google, którą utworzona jest  na 

potrzeby zdalnego oceniania 

 

Prowadzenie zdalne nauki: 

– korzystanie z materiałów na platformach edukacyjnych, 

– korzystanie z linków  edukacyjnych, 

– korzystanie  z podręcznika, ćwiczeń, 

– tworzenie własnych prezentacji z tak zwaną lekcją w pigułce, gdzie umieszczone są 

materiały do odsłuchu instrumentów, nagrania, linki, filmiki. 

 

 



Plastyka 

1. Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, motywowanym ustnie lub pisemnie 

przez nauczyciela . 

2. Formy sprawdzania wiedzy: 

– wykonanie zadanej pracy manualnej, 

– uczniowie zapoznają się z wymaganym materiałem za pomocy prezentacji, w której 

dołączone są filmiki youtube,  linki z dziełami sztuki, treści dotyczące tematu (narzędziem 

ułatwiającym  sprawdzenie prac uczniów jest chmura google, tam umieszczone prace pozwalają 

na dokonanie oceny) 

3. Prowadzenie zdalne nauki: 

– korzystanie z materiałów na platformach edukacyjnych: scholaris, uniwersytet dzieci, 

aplikacji pinterest, youtube, Art@Curture 

– korzystanie z linków  edukacyjnych, 

– korzystanie  z podręcznika, 

– tworzenie własnych prezentacji z tak zwaną lekcją w pigułce, gdzie umieszczone są  

materiały potrzebne do zrealizowania lekcji: nagrania youtube, obrazy. 

 

Informatyka: 

1. Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, motywowanym pisemnie przez 

nauczyciela (komentarz oceny w dzienniku elektronicznym/wiadomość email).  

2. Podczas ustalania oceny z informatyki uwzględniany jest stosunek ucznia do 

przedmiotu oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki zajęć. 

3. Nauczyciel wskazuje sposoby i techniki wykonywania prac i zadań ćwiczeniowych 

poprzez instrukcję słowną, materiały multimedialne, ilustrowaną instrukcję krok po 

kroku  itp.  

4. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz 

bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

5. Ucznia obowiązuje efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia 

zalecane przez nauczyciela. 

6. Uczeń realizuje ćwiczenia informatyczne zalecone przez nauczyciela i przesyła 

nauczycielowi w postaci pliku, zdjęcia/ skanu pracy w ustalonym terminie.  

7. Ocenie podlegają prace praktyczne wykonywane z użyciem programów 

komputerowych lub na karcie pracy, wiedza dotycząca zagadnień informatycznych 

wskazanych w podstawie programowej.  

8. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

9. Ocena niedostateczna nie wynika z  braku uzdolnień ucznia, lecz z braku 

zaangażowania w wykonywanie zadań zalecanych przez nauczyciela. Podlega ona 

poprawie.  

10. Nauczyciel wysyła do rodzica i ucznia jeden raz informację o braku wykonania pracy 

zalecanej przez nauczyciela z terminem uzupełnienia pracy. 



11. Uczeń może poprawić każdą ocenę jeden raz zgodnie z warunkami określonymi przez 

nauczyciela w ustalonym terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

12. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę  za wyniki osiągane w konkursach 

informatycznych, wykonywanie ustalonych, ponadobowiązkowych prac 

informatycznych. 

13. Kryteria oceny pracy: zgodność pracy z tematem lekcji, estetyka pracy, poprawność i 

dokładność wykonywanych ćwiczeń,  pomysłowość w realizacji tematu, stosowanie 

niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność.  

14. Dokonując oceny, zwraca się uwagę przede wszystkim na:  indywidualny wkład pracy 

potrzebny do realizacji określonych zadań informatycznych, zaangażowanie ucznia w 

działania informatyczne, uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w 

zakresie różnych form aktywności informatycznej  i wiadomości z teorii informatyki, 

podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań informatycznych,  poszukiwania 

własnych, twórczych rozwiązań problemów informatycznych.  

15. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice. 

 

Technika: 

1. Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, motywowanym pisemnie przez 

nauczyciela (komentarz oceny w dzienniku elektronicznym/wiadomość email).  

2. Podczas ustalania oceny z techniki uwzględniany jest stosunek ucznia do przedmiotu 

oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć. 

3. Nauczyciel wskazuje sposoby i techniki wykonywania prac i zadań ćwiczeniowych 

poprzez instrukcję słowną, materiały multimedialne, ilustrowaną instrukcję krok po 

kroku  itp.  

4. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

5. Ucznia obowiązuje efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia 

praktyczne, a także zachowanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas 

pracy, jak i po jej zakończeniu. 

6. Uczeń realizuje ćwiczenia techniczne zalecone przez nauczyciela i przesyła 

nauczycielowi zdjęcie/ skan pracy lub udostępnia zrealizowane zadania w ustalonym 

terminie.  

7. Ocenie podlegają prace praktyczne i zadania ćwiczeniowe wykonywane w zeszycie 

przedmiotowym lub na karcie pracy, wiedza dotycząca wychowania komunikacyjnego, 

rysunku technicznego, zagadnień technicznych wskazanych w podstawie programowej.  

8. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

9. Ocena niedostateczna nie wynika z  braku uzdolnień ucznia, lecz z braku 

zaangażowania w wykonywanie zadań zalecanych przez nauczyciela. Podlega ona 

poprawie.  

10. Nauczyciel wysyła do rodzica i ucznia jeden raz informację o braku wykonania pracy 

zalecanej przez nauczyciela z terminem uzupełnienia pracy. 



11. Uczeń może poprawić każdą ocenę jeden raz zgodnie z warunkami określonymi przez 

nauczyciela w ustalonym terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

12. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę  za wyniki osiągane w konkursach 

technicznych, wykonywanie ustalonych, ponadobowiązkowych prac technicznych. 

13. Kryteria oceny pracy: zgodność pracy z tematem lekcji, estetyka pracy, poprawność i 

dokładność wykonywanych ćwiczeń technicznych,  pomysłowość w doborze 

materiałów i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, 

oryginalność.  

14. Dokonując oceny, zwraca się uwagę przede wszystkim na:  indywidualny wkład pracy 

potrzebny do realizacji określonych zadań technicznych, zaangażowanie ucznia w 

działania techniczne, uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie 

różnych form aktywności technicznej  i wiadomości z teorii techniki, podejmowanie 

przez ucznia dodatkowych zadań technicznych,  poszukiwania własnych, twórczych 

rozwiązań problemów technicznych.  

15. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice. 

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

1.Ocenianie w wychowaniu fizycznym jest procesem ciągłym i systematycznym, 

motywowanym ustnie lub pisemnie przez nauczyciela (komentarz ,oceny w dzienniku 

elektronicznym/wiadomość).  

2.Uczniowie oceniani będą w zakresie  wiedzy w obrębie bloków podstawy programowej  

- rozwój fizyczny i sprawność  fizyczna, 

- aktywność fizyczna, 

- bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 

- edukacja zdrowotna, 

Ocenie podlegają prace związane z tematami lekcji, np. testy , notatki przesłane/ udostępnione 

nauczycielowi za pomocą dostępnych źródeł. 

Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, rodzica. 

Kontakt z nauczycielem przedmiotu  ,rodzicami ,uczniami będzie  przez i- dziennik. 

3.Wykorzystane zostaną różnorodne metody i techniki kształcenia:  

   -materiały przesłane poprzez dziennik elektroniczny, które mogą być dodatkowo 

wykorzystywane przez uczniów w miarę możliwości do stacjonarnego ćwiczenia w domu (linki 

,programy telewizyjne) 

Dobierając ćwiczenia należy kierować się bardzo ograniczonymi możliwościami 

spowodowanymi specyfiką  nauczania i oceniania zdalnego. 

4.Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  



5.Podczas ustalania oceny uwzględniany jest wysiłek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  

6.Ocenę można poprawić do tygodnia od daty wystawienia oceny niedostatecznej (ocenę taką 

otrzymuje uczeń za niewykonanie zadania) 

7.Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za podejmowanie dodatkowych działań  

(przygotowanie prezentacji, referatów, filmików o tematyce sportowej itp.). 

8.Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice.  

 

Religia 

Klasy I- III 

Formy sprawdzania wiedzy: 

– wykonanie zadanej pracy z podręcznika (po przeczytaniu danego tematu odpowiedzi 

na pytania) w formie pisemnej i przesłanie poprzez e-maila lub w  dzienniku elektronicznym 

klasy  III, 

– wykonanie zadanego tematu w formie rysunku bądź komiksu (termin do ustalenia z 

uczniami)  i przesłanie poprzez e-maila lub w  dzienniku elektronicznym. 

– wykonanie pracy w podręczniku (krzyżówki, rebusy) i przesłanie poprzez e-maila lub 

w dzienniku elektronicznym. 

Prowadzenie zdalne nauki: 

– korzystanie z podręczników, kart pracy, płyt, 

– korzystanie z linków  edukacyjnych religii - Mocni w duchu TV Live. 

Klasy IV-VI 

Formy sprawdzania wiedzy: 

– wykonanie zadanej pracy z podręcznika lub ćwiczenia (po przeczytaniu danego tematu 

odpowiedzi na pytania) w formie pisemnej i przesłanie poprzez e-maila lub w  dzienniku 

elektronicznym 

– wykonanie pracy pisemnej (odpowiedzi na pytania) bądź rysunkowej na podstawie 

krótkiego filmu biblijnego i przesłanie poprzez e-maila lub w  dzienniku elektronicznym. 

Prowadzenie zdalne nauki: 

– korzystanie z materiałów na platformach edukacyjnych, 

– korzystanie z linków  edukacyjnych z religii, 

– korzystanie  z podręcznika, ćwiczeń. 

 

Edukacja informatyczna klasy 1-3: 

1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje z edukacji informatycznej. 

2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP. 

3. Uczeń zobowiązany jest zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela. 

4. Uczeń może otrzymać punkty  za wykonanie zadania zleconego przez nauczyciela 

(nauczyciel wskazuje zdania podlegające ocenie). 

5. Uczeń ma prawo do poprawy  ocenianego zadania poprzez powtórne jego wykonanie . 

6.  Uczeń jest zobowiązany przesłać  pracę pisemną /zdalną w ustalonym terminie. 



7. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie, 

a uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 

8. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

9. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik 

elektroniczny. Nauczyciel na bieżąco wpisuje punkty do dziennika elektronicznego. 

10. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zapisów 

zawartych w PZO. 

11. Zasady klasyfikacji rocznej są zgodne ze Statutem szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


