
      SPOSOBY ORGANIZACJI  ORAZ MONITOROWANIE I  OCENIANIE      

                        ZDALNEGO NAUCZANIA W KLASACH I-VIII

 KLASY  I-III 

Modyfikacje wynikające ze zdalnego
nauczania

Sposoby organizacji i realizacji

Modyfikacje programowe. Nauczyciel tworzy codzienny zakres treści 
nauczania w oparciu o założenia podstawy 
programowej. Dokonuje weryfikacji, uwzględniając
możliwości uczniów oraz problemy, które wynikają
ze zmiany nauczania na zdalne. 

Konsultacje dla uczniów i rodziców. Uczeń z pomocą rodziców zapoznaje się 
z wszystkimi wskazówkami, sugestiami 
 i materiałami przesłanymi przez nauczyciela.
Kontakt z uczniami i rodzicami nauczyciele mają 
poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory 
internetowe (Messanger, Skype, MS Teams, 
WhatsApp) oraz rozmowy telefoniczne. 

Dokonywanie oceniania 
i monitorowania postępów uczniów.

Uczniowie:
- korzystając z podręcznika wypełniają określone   
  treści w zeszytach ćwiczeń,
- otrzymują karty pracy indywidualnej, zadania dla
  chętnych,
- rozwiązują przygotowane przez nauczyciela lub 
  tworzone wspólnie z nauczycielem quizy online
   (udział w nich umożliwia do oceny za aktywność 
   i wiedzę),
- wykonują prace plastyczno-techniczne.
Nauczyciel wyznacza, które prace uczniowie mają 
wykonać samodzielnie i będą podlegać ocenie. 
Ocenianie odbywa się na bieżąco. Oceniana jest 
jedna lub dwie prace tygodniowo. 
Zdjęcia wskazanych prac przesyłane są przez 
rodziców za pomocą e-maila, mms-a lub innego 
sposobu uzgodnionego z nauczycielem. 
Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność 
oraz wkład pracy z uwzględnieniem 
indywidualnych możliwości ucznia. 
Nauczyciel przy ocenie bierze pod uwagę 
terminowość w odsyłaniu zadań. 
Uczeń przechowuje prace do czasu powrotu do 
szkoły. 
Skala ocen nie ulega zmianie.

Sposoby informowania uczniów 
i rodziców o postępach w nauce. 

Informacja zwrotna dla ucznia i rodzica odbywa się
za pomocą komentarza w wiadomości mailowej, 
wiadomości sms-owej lub rozmowy telefonicznej.
Nauczyciel prowadzi zapiski o postępach ucznia 
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w oparciu o sprawdzone prace. 

JĘZYKI OBCE 

Realizacja  podstawy  programowej  oraz  treści  nauczania  z  języka  angielskiego
w poszczególnych oddziałach klas 1 – 8 oraz drugiego języka obcego w oddziałach klas 7 – 8,
w systemie  zdalnego  nauczania,  oparta  została  o  dziennik  elektroniczny,  pocztę  oraz
komunikatory elektroniczne. Nauczyciele uczący, w zależności od potrzeb korzystają ze stron
edukacyjnych polecanych przez MEN oraz zasobów cyfrowych wydawnictwa Pearson. 

Język angielski klasy 1 - 8

1. Wszelkie przesyłane materiały, lub lekcje on-line prowadzone są zgodnie z tygodniowym
planem lekcji.

2. Materiał teoretyczny wzbogacany jest przykładami lub odnośnikami w postaci obrazów,
filmów, zagadek, krzyżówek, gier interaktywnych, aktywizujących uczniów na każdym etapie
nauki, ułatwiających utrwalenie materiału. 

3. Większe jednostki lekcyjne dzielone są na mniejsze części.

4.  Uwzględniane  są  potrzeby  edukacyjne  i  możliwości  psychofizyczne  uczniów  objętych
kształceniem specjalnym, w tym także uczniów noszących okulary.

5. Praca w formie „zadania domowego”, podlegająca ocenie zapisywana jest w  wyznaczonej
sekcji, w liczbie nie większej niż jedna w tygodniu, w konkretnym oddziale klasowym.

6.  Aktywność  ucznia  monitorowana  jest  poprzez  sprawdzanie,  czy  zapoznał  się  on
z przesłanym materiałem,  terminowo realizuje  zadania,  aktywnie  bierze  udział  w lekcjach
on-line.

7.  W przypadku  problemów lub obciążenia  obowiązkami,  uczeń  ma  możliwość  kontaktu
z nauczycielem w formie  indywidualnych  konsultacji,  w ramach  godzin  ujętych  w planie
lekcji.

8.  Ocenianie  uczniów  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumencie
dotyczącym zdalnego nauczania.

Język francuski klasy 7 - 8 

1. Wszelkie przesyłane materiały, lub lekcje on-line prowadzone są zgodnie z tygodniowym
planem lekcji.

2. Materiał teoretyczny wzbogacany jest przykładami lub odnośnikami w postaci obrazów,
filmów, zagadek, krzyżówek, gier interaktywnych, aktywizujących uczniów na każdym etapie
nauki, ułatwiających utrwalenie materiału. 

3. Większe jednostki lekcyjne dzielone są na mniejsze części.

4.  Uwzględniane  są  potrzeby  edukacyjne  i  możliwości  psychofizyczne  uczniów  objętych
kształceniem specjalnym, w tym także uczniów noszących okulary.

5. Praca w formie „zadania domowego”, podlegająca ocenie zapisywana jest w  wyznaczonej
sekcji, w liczbie nie większej niż jedna w tygodniu, w konkretnym oddziale klasowym.
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6.  Aktywność  ucznia  monitorowana  jest  poprzez  sprawdzanie,  czy  zapoznał  się  on
z przesłanym materiałem,  terminowo realizuje  zadania,  aktywnie  bierze  udział  w lekcjach
on-line.

7.  W przypadku  problemów lub obciążenia  obowiązkami,  uczeń  ma  możliwość  kontaktu
z nauczycielem w formie  indywidualnych  konsultacji,  w ramach  godzin  ujętych  w planie
lekcji.

8.  Ocenianie  uczniów  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumencie
dotyczącym zdalnego nauczania.

Język niemiecki klasy 7 - 8

1. Wszelkie przesyłane materiały, lub lekcje on-line prowadzone są zgodnie z tygodniowym
planem lekcji.

2. Materiał teoretyczny wzbogacany jest przykładami lub odnośnikami w postaci obrazów,
filmów, zagadek, krzyżówek, gier interaktywnych, aktywizujących uczniów na każdym etapie
nauki, ułatwiających utrwalenie materiału. 

3. Większe jednostki lekcyjne dzielone są na mniejsze części.

4.  Uwzględniane  są  potrzeby  edukacyjne  i  możliwości  psychofizyczne  uczniów  objętych
kształceniem specjalnym, w tym także uczniów noszących okulary.

5. Praca w formie „zadania domowego”, podlegająca ocenie zapisywana jest w  wyznaczonej
sekcji, w liczbie nie większej niż jedna w tygodniu, w konkretnym oddziale klasowym.

6.  Aktywność  ucznia  monitorowana  jest  poprzez  sprawdzanie,  czy  zapoznał  się  on
z przesłanym materiałem,  terminowo realizuje  zadania,  aktywnie  bierze  udział  w lekcjach
on-line.

7.  W przypadku  problemów lub obciążenia  obowiązkami,  uczeń  ma  możliwość  kontaktu
z nauczycielem w formie  indywidualnych  konsultacji,  w ramach  godzin  ujętych  w planie
lekcji.

8.  Ocenianie  uczniów  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumencie
dotyczącym zdalnego nauczania.

Język rosyjski klasy 7 - 8

1. Wszelkie przesyłane materiały, lub lekcje on-line prowadzone są zgodnie z tygodniowym
planem lekcji.

2. Materiał teoretyczny wzbogacany jest przykładami lub odnośnikami w postaci obrazów,
filmów, zagadek, krzyżówek, gier interaktywnych, aktywizujących uczniów na każdym etapie
nauki, ułatwiających utrwalenie materiału. 

3. Większe jednostki lekcyjne dzielone są na mniejsze części.

4.  Uwzględniane  są  potrzeby  edukacyjne  i  możliwości  psychofizyczne  uczniów  objętych
kształceniem specjalnym, w tym także uczniów noszących okulary.

5. Praca w formie „zadania domowego”, podlegająca ocenie zapisywana jest w  wyznaczonej
sekcji, w liczbie nie większej niż jedna w tygodniu, w konkretnym oddziale klasowym.
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6.  Aktywność  ucznia  monitorowana  jest  poprzez  sprawdzanie,  czy  zapoznał  się  on
z przesłanym materiałem,  terminowo realizuje  zadania,  aktywnie  bierze  udział  w lekcjach
on-line.

7.  W przypadku  problemów lub obciążenia  obowiązkami,  uczeń  ma  możliwość  kontaktu
z nauczycielem w formie  indywidualnych  konsultacji,  w ramach  godzin  ujętych  w planie
lekcji.

8.  Ocenianie  uczniów  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumencie
dotyczącym zdalnego nauczania.

Monitorowanie i oceniania postępów uczniów w nauce

na zdalnych lekcjach języka obcego

Na  bieżące  ocenianie  postępów  ucznia  składają  się  wybrane  formy,  zgodne  z

wymaganiami podstawy programowej:

 praca z tekstem czytanym oraz/lub ze słuchu; 

 pisanie – umiejętność poprawnego redagowania krótszej formy, jak np. email, opis;  

 krótkie  prace  kontrolno/powtórzeniowe –  dotyczące  opanowanie  mniejszej  partii

materiału leksykalno-gramatycznego np. słownictwo tematyczne z działu; 

 prace projektowe - prace indywidualne w formie prezentacji, również multimedialnej; 

 zadania dodatkowe –  w tym także dla  chętnych uczniów,  o podwyższonym stopniu

trudności w jednej z wyżej wymienionych form;

 aktywność, terminowe odsyłanie zadanej pracy, systematyczność – oceniana w formie

„plusa” za określony okres czasu, np. tydzień pracy, które po zsumowaniu w liczbie 3,

zostaną zapisane oceną bardzo dobrą. 

 Jeżeli  uczeń,  w  wyznaczonym  przez  nauczyciela  terminie,  nie  prześle  pracy,  która

podlega ocenie, nauczyciel skontaktuje się z nim indywidualnie i wyznaczy dodatkowy

termin na realizację zadania, ale nie dłuższy niż 7 dni. Po upływie tego czasu, nauczyciel

wpisuje w dzienniku ocenę niedostateczną.

2.  W  każdym  zespole  klasowym,  nie  więcej  niż  raz  w  tygodniu,  nauczyciel  wyznacza  zadanie

domowe, do bieżącej oceny.

3.  Wybrane i  wyznaczone do oceny przez nauczyciela  formy powinny być wysłane przez ucznia

w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w formie plików lub zdjęć w załącznikach.

4.  Wyboru  danej  formy  dokonuje  nauczyciel  adekwatnie  do  możliwości  i  potrzeb  uczniów oraz

aktualnie omawianego materiału. 
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5. Nauczyciel może przeprowadzić krótką formę kontrolną, obejmującą bieżący materiał. Musi być

zapowiedziana  z  ustalonym  dniem  i  godziną  udostępnienia  arkusza  z  zadaniami/pytaniami  oraz

określeniem czasu na wykonanie poleceń i odesłanie arkusza nauczycielowi. Forma ta podlega ocenie.

Jeżeli z przyczyn niezależnych uczeń nie może uczestniczyć w niej z całą klasą, powinien to uczynić

w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

6. Oceny za poprawione i omówione prace zostaną wpisane do e-dziennika, a po powrocie do szkoły,

do dziennika w wersji papierowej, zgodnie z formą i kategorią.

 PRZEDMIOTY  HUMANISTYCZNEE  I ARTYSTYCZNE

Zasady Zdalnego Oceniania opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z 20.03.2020 
oraz konsultacji z nauczycielami: historii, wos, plastyki, muzyki i religii wchodzących w  
skład Zespołu. Przy ocenianiu wzięto pod uwagę możliwości psychofizyczne, zdrowotne, 
rodzinne, domowe oraz utrudniony dostęp do urządzeń komunikacyjnych uczniów i ich 
rodzin. Wymagania dostosowano do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych 
oraz możliwości obecnej sytuacji uczniów. Ocenianie odbywać się będzie raz na 2 tygodnie 
oraz na bieżąco w miarę potrzeb.  Zajęcia są prowadzone zgodnie z podstawą programową 
z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu nauczania w danej klasie.

Przedmiot Ogólne założenia metod nauczania i sposobu oceniania

Historia

Wiedza 
o społeczeńst.

1. Metody realizowania lekcji:
a/  polegające  na  przekazywaniu  /  zdobywaniu  wiedzy  przez
uczniów:
-  praca  z  materiałem  przekazywanym  przez  nauczyciela  za
pośrednictwem  platform  edukacyjnych  /  wymienionych  w
Zarządzeniu MEN z 20.03.2020r.,
- praca z tekstem podręcznika.
b/  metody  angażujące  uczniów  /m.in.  projekty  edukacyjne
realizowane indywidualnie i grupowo/,
c/ metody rozwijające umiejętności:
-  praca  z  tekstem źródłowym,  ikonograficznym,  mapą,  filmem,
prezentacja  multimedialna,  referaty,  zadania  domowe  typu:
dopasuj datę do wydarzenia, praca z linią chronologiczną, pytania
powtórzeniowe.

2. Metody sprawdzania postępów w nauce:
    a/ ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:
    - praca pisemna – samodzielność, umiejętność wykorzystania
       różnych źródeł wiedzy,
    - aktywność – zaangażowanie uczniów,
    - praca zespołowa – za pośrednictwem Internetu umiejętność
      współdziałania,
     - rozwiązywanie problemów i zadań – logiczne myślenie,
     - wyciąganie wniosków – dokonywanie analizy i syntezy,
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     - praca projektowa – wyciąganie wniosków,
     - scany z zadań domowych lub zeszytów ćwiczeń przesyłane 
       załącznikiem.

/Przy założeniu 2 zadania na dzień w ogóle/
3. Formy gromadzenia w nauczaniu zdalnym / za pośrednictwem

e-dziennika:
- notatki sporządzane w zeszytach przedmiotowych / podany temat
i punkty/
- zadania w zeszytach ćwiczeń,
- prace domowe,
- prace dodatkowe: referaty, monografie, własna twórczość,
- prace domowe dla zainteresowanych.

4.  Metody monitorowania treści wysyłanych do Rodziców:
      a/ bieżące monitorowanie treści wysyłanych do Rodziców w 
     zakładce: Wysłane/Nieprzeczytane/Przeczytane
     b/ konsultacje dla Rodziców.
5.Realizacja podstawy programowej z historii:
   - chronologia historyczna,
   - analiza i interpretacja historyczna,
   - tworzenie narracji historycznej.
6. Realizacja podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie:
   - wiedza i rozumienie procedur demokratycznych,
   - tworzenie informacji,
   - poznawanie i rozwiązywanie problemów, 
   - komunikacja i współdziałanie.

Religia

1. Metody realizacji lekcji:
-  opracowanie lekcji w formie tekstu, a następnie przekazywanie
uczniom droga elektroniczną, na adres mailowy Rodziców,
- wysyłanie treści: tradycyjnie – wklejanie tekstu do treści maila
oraz w załączniku.

   - podanie tematu uczniom do zeszytu przedmiotowego i robienie
    samodzielnych notatek z materiału, który otrzymały, wklejanie
    przesłanych materiałów do zeszytu.

2. Metody sprawdzania postępów w nauce:
- opanowanie przesłanego tekstu,
- ograniczenie zadań domowych do minimum,
-  przy  lekcjach  powtórkowych  uczniowie  otrzymują  określone
ilości pytań, na które uczniowie odpowiadają pisemnie i przesyłają
na  skrzynkę  kontaktową  e-dziennika  co  stanowi  podstawę
wystawienia oceny,
- zadania w formie krótkiego wypracowania na tematy związane z
lekcjami,
- wykonanie projektu, prezentacji, opracowań danych tematów,

3.  Metody monitorowania treści wysyłanych do Rodziców:
      a/  bieżące monitorowanie treści wysyłanych do Rodziców w 
     zakładce: Wysłane/Nieprzeczytane/Przeczytane
     b/ konsultacje dla Rodziców
3. Realizacja podstawy programowej z religii:
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- analiza i interpretacja tekstów o charakterze religijnym,
- tworzenie wypowiedzi,
-zainteresowanie  tematyką  kościelną,  zaciekawienie  otaczającym
światem,
-wykorzystywanie  wiedzy  religijnej  wartości  moralnych
rozpoznawaniu wartości moralnych.

Plastyka

Muzyka

1. Metody realizacji lekcji:
-  realizacja  materiału  prowadzona  będzie  poprzez  e-dziennik  w
formie zadań,

2.  Metody sprawdzania postępów w nauce:
     -  ocenianie odbywać się będzie poprzez pocztę elektroniczną, na
którą uczniowie  bądź  rodzice  będą  przesyłać  pliki  w formie  tekstu,
zdjęć, scanów. 
3.  Metody monitorowania treści wysyłanych do Rodziców:
      a/ bieżące monitorowanie treści wysyłanych do Rodziców w 
      zakładce: Wysłane/Nieprzeczytane/Przeczytane
      b/ konsultacje dla Rodziców
4.Relizacja podstawy programowej z plastyki:
   - podejmowanie działań twórczych,
   - doskonalenie umiejętności plastycznych,
   - opanowanie  podstawowych  wiadomości  z  zakresu  kultury

plastycznej.
5.Realizacja podstawy programowej z muzyki:
   -indywidualna ekspresja muzyczna,
  - kreacja i twórcze działanie,
  -wiedza o kulturze muzycznej; narodowej i światowej, dziedzictwie
   kulturowym. 

UWAGA! Jeżeli  uczeń  w wyznaczonym przez  nauczyciela  terminie  nie
prześle  pracy,  która  podlega  ocenie,  po  indywidualnym
skontaktowaniu się zostanie wyznaczony dodatkowy termin na
realizację  zadania  NIE DŁUŻEJ niż  7  dni.  Po  upływie  tego
czasu wpisuje się ocenę niedostateczną

                                                          

                                                                JĘZYK POLSKI 

1.Na  bieżące  ocenianie  postępów  ucznia  składają  się  wybrane  formy  (  zgodne

z wymaganiami podstawy programowej) :

 Dłuższe  wypowiedzi  pisemne  (  wypracowania)  oraz  krótkie  wypowiedzi

(zaproszenia, ogłoszenia, podania, dedykacje, itp.),

 Ćwiczenia  literackie,  gramatyczne i   ortograficzne przesłane przez nauczyciela  lub

zaproponowane do wykonania na wybranej  platformie edukacyjnej,

 Testy czytania ze zrozumieniem, 
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 Prezentacje multimedialne, (ew. inne krótkie projekty),

 Zadania dodatkowe( dla chętnych uczniów)

 Aktywność(np.  terminowe  odsyłanie  zadanej  pracy,  systematyczność,  wypowiedzi

podczas lekcji video ).

2.Wyboru danej formy dokonuje nauczyciel adekwatnie do szeroko rozumianych możliwości

i potrzeb uczniów oraz aktualnie omawianego materiału.

3.W każdym zespole klasowym, co najmniej raz w tygodniu   nauczyciel wyznacza zadanie 

do bieżącej oceny ( mogą być to zadania domowe lub aktywności i ćwiczenia zaplanowane do

wykonania na lekcji). Wybrane i wskazane przez nauczyciela do oceny formy powinny być 

wysłane przez ucznia w wyznaczonym wcześniej terminie w formie plików lub zdjęć     w 

załącznikach. 

4.Jeżeli uczeń, w wyznaczonym terminie, nie prześle pracy, która podlega ocenie, nauczyciel

kontaktuje się z nim indywidualnie, wyznacza dodatkowy termin na realizację zadania, nie

dłuższy  niż  7  dni.  Po  upływie  dodatkowego  czasu  do  dziennika  zostanie  wpisana  ocena

niedostateczna.

5. Poszczególne formy oceniane będą wg tych samych kryteriów, które przedstawione były na

początku roku szkolnego.

6.Wszystkie tematy lekcji i wyznaczone przez nauczyciela ćwiczenia powinny być wpisane

do zeszytu przedmiotowego.

7.Oceny za poprawione i omówione prace zostaną wpisane do e- dziennika, a po powrocie do

szkoły do dziennika papierowego zgodnie z formą i kategorią , do której należą.

        PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO- TECHNICZNO – INFORATYCZNE 

Praca  zdalna  nauczycieli  przedmiotów  przyrodniczych  wykorzystuje  dziennik

elektroniczny,  pocztę  e-mail,  komunikatory  i  platformy  edukacyjne  i  w  poszczególnych

zespołach klasowych polegać będzie na:

 Przesyłaniu materiałów lub prowadzeniu lekcji on-line prowadzić zgodnie z planem

zajęć.

 Nie przekraczaniu tygodniowego rozkładu dla danego przedmiotu.
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 Uwzględnianiu  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  uczniów

objętych kształceniem specjalnym.

 Dzieleniu większych jednostek lekcyjnych na mniejsze części lub rezygnacji z mniej

istotnych treści.

 Wyłanianiu przesyłanych materiałach tego co jest najważniejsze, stawianiu na jakość, 

a nie ilość materiału do przyswojenia.

 Prowadzeniu części lekcji on-line, części na zasadzie udostępniania materiałów, aby

zajęcia dla poszczególnych dzieci w domu nie kolidowały ze sobą.

 Różnicowaniu co jest  zadaniem domowym, a co „pracą na lekcji”  np.  kartą  pracy

indywidualnej.

 Monitorowaniu aktywności ucznia, czy zapoznał się z materiałem poprzez przesyłanie

plików, udział i wypowiadanie się w lekcjach on-line, rozwiązywanie quizów i testów.

 Popieraniu materiału teoretycznego przykładami, obrazami, filmikami, dodawaniu do

lekcji atrakcyjnej aktywności dla ucznia, która potwierdzi w jakim stopniu przyswoił

temat.

 Zaznaczeniu  uczniom  w  przypadku  problemów  lub  przeciążeniem  obowiązkami

możliwości kontaktu z nauczycielem w formie indywidualnych konsultacji. Ustalenie

i podanie terminu do kontaktu przez skype lub inny komunikator.

 W  przypadku  lekcji  on-line  podzieleniu  jej  na  np.  15-20  minut  spotkania  

z nauczycielem a pozostały czas na wykonanie przez uczniów pracy i odesłanie do

nauczyciela, lub po prostu odpoczynek od monitora.

 Umożliwieniu pisania zadań odręcznie a następnie przesyłaniu w formie zdjęć, aby

ograniczyć czas spędzany przed monitorem.

 Monitorowaniu  zapisów  w  dzienniku  elektronicznym  w  sekcji  zadania  aby  nie

przeciążać uczniów, zapisywanie tam jedynie zadań domowych.

Zasady oceniania przedmiotów matematyczno – informatyczno – technicznych

Przedmiot Zasady oceniania
Matematyka Ocenie podlegać będą zadania domowe wysyłane na maila, na podstawie

zdjęć  z  zeszytów,  na  bieżąco.  Za  trzy  plusy  za  zadania  dodatkowe  –
ocena bardzo dobry za aktywność. Ocena za systematyczne prowadzenie
zeszytu w klasach młodszych IV-IV – ocena wpisana po powrocie do
szkoły. Prace długoterminowe, np. bryły w klasie VIII, plakaty rysunków
osiowo  
i środkowo symetrycznych w klasie VII – po powrocie do szkoły, mogą
też uczniowie wysłać zdjęcia prac (wtedy na bieżąco oceny będą wpisane
do  dziennika).  Ocena  za  testy,  quizy  podczas  lekcji  on-line.
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Monitorowanie  na  bieżąco  aktywności  ucznia,  czy  zapoznał  się  z
materiałem  poprzez  przesyłanie  plików  z  rozwiązanymi  quizami  i
testami.

Technika W  ramach  przedmiotu  technika,  we  wszystkich  klasach  uczniowie
pracują  nad  ozdobami  wielkanocnymi.  W  klasach  4  jest  to  palma
wielkanocna,  
w klasach 5 ozdoba wielkanocna z włóczki,  a w kasach 6 praca dowolna 
z dowolnych materiałów z wyjątkiem  papieru i włóczki. Prace uczniowie
mają przechować do oceny po powrocie do szkoły. Oceny będą wpisane
do dziennika na podstawie zdjęć tych prac zrobionych przez uczniów i
które zostaną przesłane na maila do nauczyciela.
Ponadto na bieżąco, na podstawie odsyłanych na maila zdjęć zadań, będą
oceniane  następujące  treści:  klasa  IV –  przepisy  ruchu drogowego  do
karty rowerowej, klasa V – rysunek techniczny, klasa VI – elektryczny
sprzęt gospodarstwa domowego.

Informatyka Ocena wykonanych zadań (tabel, wykresów, zadanych prac) przesłanych
na podany mail.
Prace wykonane w programach: Excel, Logomocja, Word, Power Point,
Paint, Scratch, Pivot i inne.

Edukacja  dla
bezpieczeństw
a

Ocena pracy ucznia na podstawie wykonanych zadań i notatek w zeszycie

i przesłania zdjęć na podane konto.

 Uwaga. Nauczyciele wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania,
określając  jednocześnie  warunki  ewentualnej  poprawy,  jeśli  zadanie  nie  zostało
wykonane  
w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. Zadanie domowe będzie oceniane nie więcej
niż raz w tygodniu.

                             WYCHOWANIE FIZYCZNE 

W sytuacji prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formie nauczania zdalnego, 
ocenie podlegać będzie tylko obszar z zakresu wiedzy.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie
w zakresie wiedzy. 

3. O postępach ucznia i uzyskanych przez niego ocenach rodzice są informowani poprzez wpis
do dziennika elektronicznego.

4. Nauczyciel  wystawia  ocenę  śródroczną  lub  roczną,  biorąc  pod  uwagę  oceny  wcześniej
uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze
wiedzy. Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących.

5. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej
lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.

6. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni
być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.

10



7. W  przypadku  uzyskania  oceny  śródrocznej/rocznej  niedostatecznej  uczniowi  przysługuje
prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty 
z  7  września  1991  roku  z  późniejszymi  zmianami  i  Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji
Narodowej  w  sprawie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  
i słuchaczy w szkołach publicznych z 3 sierpnia 2017 r.

8. Egzamin poprawkowy dotyczyć będzie tylko obszaru w zakresie wiedzy.

Zasady i kryteria oceny

 Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek przesłać uczniowi materiały edukacyjne
(link  do  filmu,  artykułu,  prezentacji  itp.)  w  zakresie  wiedzy,  wynikające  z  wymagań  
z podstawy programowej oraz programu nauczania, który został dopuszczony do użytku
szkolnych programów przez Dyrektora Szkoły.

 Tematy  powinny  dotyczyć  wszystkich  bloków  tematycznych  określonych  w  podstawie
programowej.  Nauczyciel  powinien  określić,  jakie  zadnie  ma  do  wykonania  uczeń,
pamiętając  o  dostosowaniu  materiałów do danego  poziomu edukacyjnego  i  możliwości
ucznia.

 Uczeń powinien przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzeć
film instruktażowy, odpowiedzieć na pytania  w formie  pisemnej  oraz  wykonać zadania
wynikające z kryteriów na poszczególne oceny. 

 Ucznia nie należy przeciążać zadaniami teoretycznymi z przedmiotu wychowanie fizyczne.
Proponujemy jedną kartę pracy dla ucznia przeznaczyć na dwa tygodnie. Pozostałe zadania,
które  nauczyciel  zaproponuje  uczniom  (przesyłając  link  lub  gotowe  zestawy  ćwiczeń)
powinny mieć formę ćwiczeń ruchowych, które nie podlegają ocenie w nauczaniu online. 

Kryteria i wymagania na poszczególne oceny

Ocena Wymagania / kryteria

Celująca 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. 
2. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego 

w artykule, prezentacji czy też filmie. 
3. Uczeń prześle link o podobnej tematyce (artykuł, film, 

prezentacja). 

Bardzo dobra 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. 
2. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego 

w artykule, prezentacji czy też filmie. 

Dobra 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie. 

Dostateczna 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie 
niewyczerpująco. 
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Dopuszczająca 1. Uczeń potwierdzi mailem, że przeczytał artykuł lub obejrzał 
film. 

Niedostateczna 1. Uczeń nie podejmie się wykonania zadnia. 

Wychowanie fizyczne to nie tylko sprawność i umiejętności ruchowe, to również
wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę.

Zajęcia wf z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane  
z  wykorzystaniem: materiałów  i  funkcjonalności  Zintegrowanej  Platformy  Edukacyjnej,
materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego
do  spraw  oświaty  i  wychowania,  stronach  internetowych  jednostek  podległych  temu
ministrowi  lub  przez  niego  nadzorowanych  oraz  innych  niż  wymienione  materiałów
wskazanych przez nauczyciela, środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

Nauczyciel monitoruje podejmowaną przez ucznia aktywność i jego postepy, weryfikuje wiedzę i
umiejętności  ucznia,  dające  podstawę  do  oceny  jego  pracy  oraz  informuje  rodziców  
o  postępach  dziecka,  a  także  uzyskanych  przez  niego  ocenach  poprzez  moduł  oceniania  
w edzienniku.

                              Przykład karty pracy dla ucznia    klasa IV – II etap edukacyjny

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna

Klasa – etap edukacji IV – II etap edukacji 

Blok tematyczny Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 

Numer wymagania z podstawy 
programowej  

1.1.2 Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego 
i powysiłkowego

1.1.3 Wymienia cechy prawidłowej postawy ciała
 

Temat Wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka 

Cel Uczeń opisze zmiany zachodzące w organizmie pod 
wpływem wysiłku fizycznego.
 

Link: artykuł - prezentacja - film https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 
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Treść zadania Zobacz krótki film (link powyżej). Odpowiedz pisemnie na 
zadane pytania. Ułóż swoje pytanie do tematu. Wyszukaj 
link o podobnej tematyce. Odpowiedzi prześlij mailem do 
swojego nauczyciela WF. 

Pytania do ucznia 1. Co zapewnia nam ruch fizyczny i dlaczego jest tak 
ważny? 

2. Na co wpływa aktywność fizyczna? 
3. Ile czasu codziennie dzieci powinny być aktywne 

fizycznie? 
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