
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

na czas trwania nauczania zdalnego/na odległość
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 

przejściowy. Wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej
oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna 
forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

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

3. Informacja zwrotna nauczycieli jest sposobem informowania uczniów i rodziców         
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

4. Komunikacja  z uczniami oraz rodzicami odbywa się przede wszystkim przez e-
dziennik lub telefonicznie. Dopuszczalne są także inne formy:

 z rodzicami -  w sposób ustalony z rodzicami,
 z uczniami - w sposób ustalony przez nauczyciela.

1. O godzinach konsultacji nauczyciel przedmiotu i wychowawca informuje uczniów i 
ich rodziców/prawnych opiekunów poprzez e-dziennik.

2. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej:  
 wykonane zadania, np.: karty pracy, ćwiczenia, prezentacje są przesyłane przez

uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie 
(wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, tzn. uczeń 
powinien je wykonać);

 dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez 
nauczyciela kryteriami;

 odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online, 
wideorozmowy;

 rozwiązywanie testów na platformach, sprawdzających wiedzę, np. kartkówek,
sprawdzianów, prac klasowych  (obowiązkowa wcześniejsza informacja o 
terminie i  zakresie materiału z uwzględnieniem możliwości uczniów), 
aktywność podczas zajęć prowadzonych online, pilność i terminowość,

 zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez 
nauczyciela oraz zdalna pomoc kolegom w nauce;

 prezentacja przez ucznia szczególnych umiejętności i zainteresowań 
wykraczających poza program nauczania danego przedmiotu możliwa do 
oceny podczas nauczania zdalnego,

 inne formy wynikające ze specyfiki przedmiotu i określone w PZO, które są 
możliwe do oceny podczas nauczania zdalnego,

 uczniowie z wychowania fizycznego będą oceniani za referaty, 
miniprezentacje, monitorowanie aktywności fizycznej za pomocą wskazanych 
przez nauczyciela aplikacji. 

1. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie traktowane 
jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.

2. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w 
czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po 
uprzednim uzgodnieniu terminu.

3. O proponowanych ocenach niedostatecznych nauczyciele informują uczniów i 
rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy 
szkoły poprzez dziennik elektroniczny.



4. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie pisemnej
deklaracji z uzasadnieniem w tej sprawie na ręce nauczyciela prowadzącego dane 
zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego,  w terminie do 2 dni roboczych 
po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej; uczeń deklaruje, o jaką ocenę się 
ubiega.

5. Przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę:
 ocenę śródroczną,
 oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć,
 oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 25.03.2020 r. do 

czasu jego zakończenia,
 oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku 

zakończenia tego okresu).
1. Przy wystawianiu oceny rocznej z zachowania bierze się pod uwagę:

 ocenę śródroczną,
  postawę ucznia wg kryteriów zawartych w Statucie, 
 ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych 

nauczycieli oraz samooceny ucznia.
1. Podczas nauczania zdalnego nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i 

możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i nauczaniem indywidualnym.

2. Oceniane prace pisemne ucznia przechowujemy w formie elektronicznej.
3. Pozostałe zasady oceniana, klasyfikowania i promowania reguluje dotychczasowy 

Statut oraz WZO i PZO  (wrzesień 2019).


