
Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania 

Nauczanie zdalne 

 Aneks został opracowany na podstawie : 

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 
374:  

Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 z dnia 24 marca 2020 r. w 
sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 168 w okresie od 25 marca 
2020 r. do 10 kwietnia 2020 r . 

FORMY I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTAKTU 

1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z ustalonym przez Dyrektora 
Szkoły planem zajęć .  

2. Uczeń loguje się na tyle wcześnie by móc uczestniczyć w zajęciach z chwilą 
rozpoczęcia zajęć i nie wylogowuje się przed sygnałem nauczyciela ,że 
lekcja się zakończyła. 

3. Przekazywanie materiałów dydaktycznych, treści zadań oraz uzyskiwanie 
zwrotów prac przez uczniów odbywać się będzie poprzez system Microsoft 
Teams lub sporadycznie w inny zaakceptowany przez nauczyciela sposób.  

4. Kontakt Rodzica/ ucznia  z nauczycielem odbywa się poprzez system Librus, 
pocztę służbową lub inny wspólnie ustalony sposób. 

ZASADY OCENIANIA 

1. Zasady oceniania są zgodne ze STATUTEM SZKOŁY 168  oraz PZO.  

Ocenianie bieżące odbywa się zgodnie z zapisami umieszczonymi w rozdziale 
6. Statutu. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego 
rodziców. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przedmiotu przetrzymuje 
do końca roku szkolnego w systemie platformy cyfrowej. Ocena śródroczna i 
roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. Nauczyciel, 
ustalając ocenę śródroczną i roczną bierze pod uwagę wszystkie oceny 
cząstkowe a także uwzględnia postępy, sumienność i zaangażowanie ucznia 
na lekcjach 



2. Ocenie podlegają: 

• Wiedza i umiejętności ucznia  

• Zaangażowanie ucznia w proces uczenia się 

• Dodatkowe zadania i uczestnictwo w konkursach 

3. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zapisywać w nim 
notatki, wypełniać zeszyt ćwiczeń  przedmiotowych( jeżeli taki posiada ), 
wykonywać zlecone zadania przez nauczyciela drogą elektroniczną np. karty 
pracy, projekty, obserwacje, referaty.  

4. Osiągnięcia edukacyjne ucznia mogą być sprawdzane  w następujących 
formach: 

• wykonanie zadania edytowalnego cyfrowo, quizu lub  testu online 
• wykonywanie zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zadań według  

instrukcji przygotowanej przez nauczyciela 
• wykonanie karty pracy, obejrzenie filmu/wysłuchanie nagrania, 

przeczytanie tekstu  i wykonanie zadania do niego 
• praca projektowa wykonana zdalnie samodzielnie lub z innymi członkami 

grupy  
• prace dodatkowe (prezentacja multimedialna na temat poznanego 

słownictwa lub zasad gramatycznych, elementów kultury krajów 
anglojęzycznych, plakat ). 

6. Uczeń przesyła kartę pracy i inne zadania w wyznaczonych terminach oraz w 
określony sposób przez nauczyciela uwzględniający możliwości i narzędzia pracy 
obu stron: uczniów i nauczyciela.  

7 . Prace wysyłane po terminie podanym przez nauczyciela mogą nie być ocenione. 
W przypadku nie odesłania zleconej - podlegającej ocenie pracy– uczeń otrzymuję 
do dziennika wpis – brak zadania ( bz). Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego 
zadania we wskazanym terminie traktowane jest każdorazowo jako brak zadania 
domowego. 

8. Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie pracy (uwzględniając specyfikę pracy 
przy komputerze, higienę pracy i zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z 
urządzeń elektronicznych.) 

9. Zakres zadań obejmuje konieczną do zrealizowania podstawę programową . 
Materiały przesyłane uczniom  mogą obejmować: notatki uwzględniające 
najważniejsze zagadnienia zawarte w temacie lekcji, karty pracy, zadania, prace 
domowe, wskazówki dotyczące stron w podręczniku, ew. w ćwiczeniach lub adresy 
stron Internetowych zawierających materiały do wykorzystania w celu wsparcia 
procesu edukacyjnego (e-podręcznik, filmy edukacyjne, krzyżówki itp.) 

10. Prace ucznia podlegają ocenie według skali zgodnej z przedmiotowymi 
zasadami oceniania (PZO). 



11. Uwzględniając  jeden z priorytetowych celów zajęć językowych jakim jest 
wzrost umiejętności komunikacji językowej ważnym elementem składowym oceny 
na półrocze i oceny końcoworocznej jest aktywny udział w zajęciach online: 
wykonywanie ćwiczeń ustnie, sprawdzanie pracy domowej i wypowiadanie swojego 
zdania na dany temat i nieunikanie kontaktu werbalnego z nauczycielem. 
Uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji języków obcych mogą być oceniani za 
nastepujące formy aktywności: wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie 
trafnych przykładów i odpowiedzi, współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami.  

12. Podczas lekcji uczniowie aktywnie w niej uczestniczący za poprawne odpowiedzi 
otrzymują „plusy” lub w przypadku dłuższej wypowiedzi ocenę. 

13. W przypadku gdy uczeń programowo ( nie sporadycznie)  unika odpowiadania 
na pytania, nie wykonuje ćwiczeń ustnych w czasie zajęć może być poproszony 
przez nauczyciela o indywidualne spotkanie w celu sprawdzenia jego wiedzy.              
W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do w/w zaleceń, nauczyciel może postawić 
mu cząstkową ocenę niedostateczną.   

14. Nauczyciele weryfikują i modyfikują programy nauczania i rozkłady materiału 
tak, by dostosować je do wybranej metody kształcenia na odległość, do potrzeb i 
możliwości uczniów w okresie zdalnego nauczania. 

14. Formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami: 

 Uczniowie i Rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez wiadomość 
w systemie elektronicznym Librus oraz Microsoft Teams. 

15. Zasady mają charakter otwarty. W razie potrzeby mogą ulec modyfikacji.


