
Aneks  do Warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego  na potrzeby kształcenia na 

odległość w Szkole Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie obowiązujące 

od 25 marca 2020 r. do odwołania. 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość obowiązują w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Celem Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

jest umożliwienie realizacji podstawy programowej oraz monitorowanie postępów 

edukacyjnych uczniów podczas nauki na odległość. 

2. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. 

3. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów 

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

4. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej, wykorzystując: dziennik elektroniczny, 

dyski w chmurze (np. Google lub OneDrive) , platformy edukacyjne, programy edukacyjne 

lub inne narzędzia internetowe oraz inne określone w zarządzeniu dyrektora szkoły nr 

10/2020 

5. Nauczyciel, udostępniając zadania do wykonania, określa terminy, warunki i formy 

zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są 

obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.  Wykonane zadania 

uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie, w tym za pomocą 

modułu „Zadania domowe” w e-dzienniku. Nauczyciel dostosowuje przekazywanie 

uczniowi zadań i otrzymywanie rozwiązań do jego możliwości sprzętowych i sytuacji 

rodzinnej. 

6. Zaliczenie danej partii materiału odbywa się  w formie ustalonej z nauczycielem. 

7. Ocenie podlegają obligatoryjne zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe 

dla chętnych, po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz 

aktywności ucznia. 

8. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z 

niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

9. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności ucznia pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły oraz Przedmiotowymi 

wymaganiami edukacyjnymi. 

 

Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. Ocenianie  w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter oceny opisowej z informacją zwrotną dla 

ucznia. 

2. Ocenie  podlega; 

- technika  czytania  w formie  przesłania  nagrań  w dostępnej dla rodzica formie, w formie on line 

(telefon, wideolekcja,  massenger) 

- kształtne  i staranne  pismo, stosowanie zasad ortograficznych (zdjęcia prac, samoocena ucznia, 

ocena rodzica - zgodnie z zasadami oceniania kształtującego,  wg NACOBEZU podanego przez 

nauczyciela), 

- quizy i testy on-line na dostępnych platformach ( Edulelo, Learningapps,Than  Akademy) 

- prace pisemne, karty pracy  przesłane w formie elektronicznej , scany, zdjęcia  

- ćwiczenia praktyczne w liczeniu, on line(wideo lekcja), przesłanie w postaci zdjęć, wypełnionych 

zadań w ćwiczeniach uczniowskich, krótkich filmów, 



- prace domowe z rodzicami ( prace w ogródku, przygotowanie posiłków, zdrowe odżywianie, 

doświadczenia  i inne przesłanie w postaci zdjęć, krótkich filmów, 

- prace plastyczne, techniczne (przesłane jako zdjęcie lub scany), 

- aktywność  fizyczna  w formie  przesłania  nagrań  w dostępnej dla rodzica formie ( ocena 

proponowana przez rodzica wg zasad oceniania kształtującego), 

- zajęcia komputerowe  (przesłanie wykonanych ćwiczeń  w postaci zdjęć,  print screenów, scanów, 

krótkich filmów w dowolnej formie dostępnej dla rodzica), 

- inne aktywności ucznia wg  pomysłów i preferencji nauczyciela. 

 

 

Zasady oceniania zachowania 

 

 Nauczyciel, oceniając zachowanie ucznia, może uwzględnić: 

1. Jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, 

2. Terminowe przesyłanie zadanych prac, 

3. Samodzielną i systematyczną pracę, 

4. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych. 


