
1 

 

 

 

Wymagania edukacyjne  

w nauczaniu zdalnym 

w Szkole Podstawowej im. 17 

Wielkopolskiej Dywizji Piechoty 

w Modlnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

RELIGIA  

 
Nauczyciel: Małgorzata Litwinowicz (klasy I – VIII)  

 

Zajęcia dydaktyczne z religii będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość.  

Nauczyciel prowadzi zajęcia przez platformę Microsoft Teams, a w razie potrzeby kontaktuje 

się z uczniami również poprzez: 

• email,  

• e-dziennik Vulcan, 

• inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej. 

 

W czasie zajęć nauczyciel korzysta z podręczników i ćwiczeń do religii,  ebooków do 

skorzystania na stronie wydawnictwa, ćwiczeń, kart pracy przesyłanych przez nauczyciela, 

materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

(prezentacji, filmów itp.). 

  

Oceny cząstkowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 

6 - 2, negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

1. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń 

musi posiadać z nich ocenę. 

2. Brak oddania/wysłania sprawdzianu lub rażące niedotrzymanie terminu wykonania karty 

pracy jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

Głównym narzędziem pomiaru osiągnięć ucznia, na okres nauki zdalnej, będą sprawdziany 

pisane w „czasie rzeczywistym”, przesyłane do uczniów, oraz odpowiedzi ustne. 

Podczas sprawdzianu uczeń rozwiązuje test w ciągu godziny lekcyjnej, albo w innym 

wyznaczonym czasie. Plik z testem udostępniony jest uczniom kilka minut przed zajęciami na 

platformie lub emailu klasowym, a po zakończeniu lekcji uczeń ma dodatkowe 10 min na 

odesłanie pracy. W czasie pisania sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczniowie muszą mieć 

włączone kamerki na Teams, a wszelkie problemy techniczne zgłaszają nauczycielowi na 

bieżąco. Jeżeli uczeń nie będzie miał włączonej kamerki lub z innych powodów nie będzie 

obecny na zajęciach, będzie musiał odpowiedzieć indywidualnie z danego zakresu materiału i 

wtedy otrzyma ocenę. Odpowiedź ustna odbywa się w czasie zajęć całej klasy lub w innym 

terminie podczas rozmowy na czacie  z nauczycielem. 
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Prace domowe i karty pracy uczeń ma obowiązek odesłania do nauczyciela w wyznaczonym 

terminie, niedotrzymanie terminu powoduje obniżenie ocenę o jeden stopień lub wystawienie 

oceny niedostatecznej. 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie odsyłają na adres mailowy nauczyciela lub na 

konto Teams, w postaci Word, zdjęć lub skanów prac. 

Po sprawdzeniu przez nauczyciela testów, kart pracy, prac domowych uczeń  otrzymuje 

informację zwrotną. 

Punkty uzyskane z sprawdzianów i kart pracy będą przeliczane według standardowo 

obowiązującej skali procentowej, tzn.: 

100%-90%-   bardzo dobry 

89% -75% -   dobry 

74% - 50% -  dostateczny 

49 %- 30 % -  dopuszczający 

29 % - 0 % -   niedostateczny 

Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone karty  

i prace należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeżeli nauczyciel zauważy, że w pracach wysłanych do niego pojawiają się identyczne zapisy, 

sugerujące brak samodzielności, wszyscy uczniowie otrzymają oceny niedostateczne, o ile nie 

dojdzie do ustalenia, kto był pierwszym autorem pracy.  

Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem 

na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy   

i umiejętności  do indywidualnych sytuacji. 

Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu  przede wszystkim postępy ucznia, aktywność na 

zajęciach i systematyczność wykonywania prac. 
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EDUKACJA WCZESNOKSZKOLNA 

Nauczyciel: Agnieszka Staniszewska (klasa I), Dorota Kluska (klasa II),  

                     Hanna Stefaniak (klasa III)  

W związku z ewentualnością prowadzenia nauczania na odległość wprowadza się aneks do 

kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej.  

Zakres treści do nauki i ćwiczeń będzie systematycznie przekazywany za pośrednictwem 

dostępnych środków przekazu elektronicznego.  

Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy zdalnej w porozumieniu z rodzicami 

uczniów, którzy wspierają dziecko w systematycznej nauce i na miarę możliwości stwarzają  

warunki do edukacji  zdalnej. 

Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych 

zadań. 

Ocenianiu podlegają: 

- prace wykonane na komputerze w formie zapisanej jako plik 

- karty pracy uczniów klas I, II, III – zdjęcia lub pliki 

- ustne wypowiedzi uczniów uzyskane podczas indywidualnych konsultacji nauczyciela z 

zastosowaniem różnorodnych TIK (np.  platforma Teams, Skype, Messenger, telefon, itp.) 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez: 

-  rozmowę telefoniczną, 

-  wiadomości mailowe, sms, 

-  zdjęcia wykonanych prac, 

-  pliki zapisanych wykonanych na komputerze zadań. 

Nauczyciel informuje rodziców o postępach uczniów w formie: 

-  informacji ustnej (telefonicznej), 
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-  informacji pisemnej (indywidualne kontakty z rodzicami drogą elektroniczną). 

Ocena odbywa się na bieżąco. Może być słowna (telefonicznie) lub pisemna (pisemne środki 

komunikacji medialnej) i zgodna z zasadami oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.  

Ocena powinna być motywująca do aktywności i wysiłku, wskazująca osiągnięcia i 

umiejętności wymagające doskonalenia. 

Stosować można również słowa  wspierające typu: BRAWO, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, 

PRACUJ WIĘCEJ itp.   

Na ocenę wpływ ma także : 

- umiejętności, zaangażowanie, pomysłowość, 

- stosunek ucznia do nauki i wypełnianie powierzonych mu obowiązków w ramach nauki 

zdalnej, 

- wiedza i pojęcia, 

- praca z podręcznikiem, w ćwiczeniach, kartach pracy i zeszytach przedmiotowych, 

- wkład pracy ucznia, estetyka wykonanej pracy.  
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JĘZYK POLSKI  
 

Nauczyciel: Karolina Ziemlicka (klasy V, VI B)  

 

Nauczyciel przesyła materiały: 

 przez platformę Microsoft Teams, 

 poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. 

 Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielem poprzez: 

 komunikator Messenger, 

 adres e-mailowy:  karolina.ziemlicka@gmail.com  

 czat na platformie Teams, 

 dziennik elektroniczny Vulcan. 

Uczniowie, podczas nauki zdalnej na odległość, będą oceniani za: 

 systematyczną pracę, 

 przesłane prace (pisemne formy wypowiedzi, karty pracy, dyktanda), 

 aktywność podczas zajęć na platformie Teams, 

 projekty, 

 prace długoterminowe, 

 odpowiedź ustna,  

 prace klasowe. 

Kryteria oceniania prac (prace klasowe, kartkówki, dyktanda, pisemne formy 

wypowiedzi) pozostają bez zmian. Obowiązująca skala procentowa:  

100%-90%- bardzo dobry (5) 

89%-85%- bardzo dobry – (5-) 

84%-80%- dobry + (4+) 

79%- 75%- dobry (4) 

74%-70%- dobry – (4-) 

69%-65%- dostateczny + (3+) 

64%-60%- dostateczny (3) 

59%-55%- dostateczny – (3-) 

54%-50%- dopuszczający + (2+) 

49%-45%- dopuszczający (2) 

44%-40%- dopuszczający – (2-) 



7 

 

39%-0%- niedostateczny (1)  

 

- Prace klasowe oraz kartkówki są pisane przez uczniów w trakcie trwania lekcji na platformie 

Teams. Uczniowie są zobowiązani do włączenia kamerki oraz odesłania pracy do określonej 

godziny. 

- Za aktywność (czynny udział podczas lekcji na platformie Teams, wykonywanie prac 

dodatkowych) uczeń otrzymuje „+”. Za pięć „+”, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

- Uczeń może zgłosić trzy razy nieprzygotowanie do zajęć. Czwarte nieprzygotowanie będzie 

oznaczało ocenę niedostateczną. 

- O ocenie uczeń jest poinformowany poprzez wpisy nauczyciela do dziennika elektronicznego. 

- Uczniowie są zobowiązani do wysłania zdjęć zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń, 

w celu wykazania aktywności podczas lekcji. Po dwóch tygodniach nauki zdalnej, nauczyciel 

informuje uczniów o zaległościach w przesłaniu materiałów. Systematyczność wysyłania 

materiałów podlega ocenie.  

- Za nieprzesłanie pracy w terminie uczeń uzyskuje wpis „brak” do dziennika elektronicznego, 

jeśli po tym upomnieniu, w ciągu trzech dni, uczeń nie prześle pracy, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

- Zmianie uległa waga kartkówki oraz pracy klasowej: 

Forma zaliczenia Waga oceny sprzed 

nauczania zdalnego 

Waga oceny podczas 

nauczania zdalnego 

Kartkówka 3 2 

Praca klasowa 5 3 

 

- Uczeń może poprawić każdą ocenę, uzyskaną podczas nauczania zdalnego (formę poprawy i 

termin określa nauczyciel).  

- Do każdej pracy nauczyciel załącza komentarz, w którym informuje o sukcesach i błędach. 

- Jeśli podczas sprawdzania prac pisemnych (praca klasowa, kartkówka, pisemna forma 

wypowiedzi) nauczyciel odkryje brak samodzielności (np. takie same zapisy wśród innych 

uczniów, prace skopiowane z różnych internetowych źródeł) uczeń lub uczniowie otrzymują 

ocenę niedostateczną.  

 

* Podczas wystawienia oceny nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne 

uczniów oraz możliwości techniczne (wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do sieci).  
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Nauczyciel: Dorota Stolarska (klasy VI A, VII)  

 

Lekcje języka polskiego będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

 

Nauczyciel kontaktuje się z uczniami poprzez: 

– platformę Microsoft Teams, 

– pocztę elektroniczną, 

– dziennik Vulcan. 

 

Nauczyciel przesyła uczniom materiały, polecenia, zadania do wykonania w formacie Word lub 

PDF na platformie Teams lub drogą e-mailową (na klasowego e-maila). 

 

Uczniowie odsyłają nauczycielowi karty pracy, prace domowe, sprawdziany, kartkówki, 

dyktanda na jego adres e-mailowy lub poprzez aplikację Teams. 

 

Nieodesłanie w terminie zadanych prac traktowane jest jako brak pracy. Jeżeli uczeń odeśle 

pracę po terminie wyznaczonym przez nauczyciela, wówczas otrzymuje ocenę o jeden stopień 

niższą.                    

W przypadku nieuzupełnienia brakujących prac w terminie podanym przez nauczyciela uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Sprawdziany, kartkówki, dyktanda pisane są w czasie rzeczywistym (na lekcji) przy 

włączonych kamerach i mikrofonach. Nauczyciel wysyła zadania na kilka minut przed lekcją 

na klasowego e-maila lub w razie potrzeby na platformę Teams. Czas pracy zależny jest od 

formy kontroli i oceny osiągnięć ucznia. Maksymalny czas przeznaczony na napisanie 

sprawdzianu jako najdłuższej formy wynosi 45 minut. Nauczyciel każdorazowo przewiduje 

dodatkowy czas (10 minut) na odesłanie pracy. Jeżeli występują problemy techniczne, o których 

uczeń niezwłocznie informuje nauczyciela, uniemożliwiające uczniowi włączenie kamery, 

mikrofonu lub powodujące niemożność zalogowania się na zajęcia podczas pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub dyktanda, uczeń jest zobowiązany napisać każdą z wymienionych 

powyżej prac w terminie wyznaczonym przez nauczyciela lub odpowiedzieć ustnie z danego 

zakresu materiału. 
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Sprawdziany, kartkówki, dyktanda mogą być również realizowane w formie testu online, 

przygotowanego w aplikacji Testportal. 

 

Za pracę niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W razie wątpliwości 

nauczyciel może zadać uczniowi pytania sprawdzające jego wiedzę i wówczas wystawić ocenę. 

 

Uczniowie oceniani są zgodnie z obowiązującymi w szkole Przedmiotowymi zasadami 

oceniania z języka polskiego. Ocenie podlegają wymienione w nim obszary aktywności. 

Nauczyciel zrezygnował z kontroli i oceny osiągnięć ucznia w formie recytacji oraz pracy 

literackiej jako pracy klasowej. Zastąpił je odpowiedzią ustną oraz pracami literackimi 

zadawanymi jako prace domowe lub krótszymi formami wypowiedzi pisanymi na lekcji. 

 

Ocenie podlega również aktywność uczniów na zajęciach online i systematyczna praca. Ocena 

uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne ucznia oraz jego możliwości techniczne. 

Po wykonaniu pracy zadanej przez nauczyciela uczeń otrzymuje informację zwrotną o 

poprawności bądź błędach popełnionych w zadaniach. Uczeń jest informowany o ocenie ustnie 

oraz poprzez wpis do dziennika elektronicznego. 

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć: 

  - podręcznik – e-book do skorzystania na stronie Nowej Ery, 

  - ćwiczenia, karty pracy przesyłane przez nauczyciela, 

 - materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych. 

  

Metody pracy: 

- praca z tekstem, 

- praca z materiałem ilustracyjnym, 

- metoda oglądowa (filmy online), 

- metody aktywizujące, 
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- metoda ćwiczeń praktycznych. 

Formy pracy: 

- praca indywidualna. 

 
 
 

Nauczyciel: Marzenna Rybak (klasy IV, VIIIA i VIIIB)  

 

• Nauczyciel ocenia aktywną i systematyczną pracę ucznia, wykonywanie poleceń 

nauczyciela, tworzenie notatek, pisanie wypracowań na zadany temat, tworzenie projektów na 

zadany temat, uzupełnianie kart pracy, wykonywanie ćwiczeń interaktywnych i testów online. 

• uzupełnianie kart pracy, 

• aktywną i systematyczną pracę ucznia (analizując terminowość wykonywania ćwiczeń 

odsyłanych nauczycielowi do sprawdzenia), 

• uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne uczniów oraz możliwości techniczne 

(wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do sieci). 

• obowiązują dotychczasowe wymagania na poszczególne stopnie. Nauczyciel ocenia także 

aktywność, zaangażowanie, wkład pracy uczniów podczas pracy zdalnej 

Sposoby oceniania: 

• przesłanie uczniom wskazówek pomocnych w wykonywaniu poleceń, 

• konsultacje e-mail lub telefoniczne między uczniami a nauczycielem, 

• przesłanie przez nauczyciela poprawnych odpowiedzi uczniom, 

• odsyłanie przez uczniów prac wskazanych przez nauczyciela w celu sprawdzenia, 

• poinformowanie uczniów o otrzymanych ocenach, 

• po wykonaniu interaktywnego polecenia uczeń otrzymuje informację zwrotną o 

poprawności bądź błędach popełnionych w zadania. 

 

· Nauczyciel umieszcza polecenia i ćwiczenia do wykonani na stronie internetowej- e-mail 

danej klasy. 

· Tekst wykonanych zadań uczeń wysyła na adres e-mail nauczyciela. 

· Nauczyciel może kontaktować się z uczniami za pośrednictwem aplikacji Teams (również w 

formie wideokonferencji), a w razie potrzeby kontaktuje się z uczniami poprzez: 

• e-dziennik Vulcan, 

• inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej. 
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· Nauczyciel ocenia aktywność uczniów analizując systematyczność wykonywania ćwiczeń 

odsyłanych nauczycielowi do sprawdzenia. 

· Kryteria oceniania wypracowań pisemnych pozostają bez zmian 

 

Oceny cząstkowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w 

stopniach 6 - 2, negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

1. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń 

musi posiadać z nich ocenę. 

2. Brak oddania/wysłania sprawdzianu lub rażące niedotrzymanie terminu wykonania karty 

pracy jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

 

Głównym narzędziem pomiaru osiągnięć ucznia, na okres nauki zdalnej, będą sprawdziany 

pisane w „czasie rzeczywistym”, przesyłane do uczniów w formacie PDF. 

Podczas takiego sprawdzianu uczeń rozwiązuje test w ciągu godziny lekcyjnej, albo w innym 

wyznaczonym czasie. Plik z testem udostępniony jest uczniom kilka minut przed zajęciami na 

platformie lub emailu klasowym, a po zakończeniu lekcji uczeń ma dodatkowe 10 min na 

odesłanie pracy. W czasie pisania sprawdzianu uczniowie muszą mieć włączone kamerki na 

Teams, a wszelkie problemy techniczne zgłaszają nauczycielowi na bieżąco. Jeżeli uczeń nie 

będzie miał włączonej kamerki lub z innych powodów nie będzie obecny na zajęciach, będzie 

musiał odpowiedzieć indywidualnie z tematu w celu sprawdzenia samodzielności wykonania 

sprawdzianu. Dopiero wówczas otrzyma ocenę za test, która uwzględni poprawność 

odpowiedzi. 

Innym narzędziem jest „Karty pracy na ocenę” – obowiązek odesłania do nauczyciela tego 

samego dnia, niedotrzymanie terminu powoduje obniżenie ocenę o jeden stopień lub 

wystawienia oceny niedostatecznej. 

Kolejnym narzędziem może być test online. 

Odpowiedź ustna, która odbywa się w czasie zajęć całej klasy lub w innym terminie podczas 

rozmowy na czacie prywatnym z nauczycielem. 

 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie będą przesłać na adres mailowy nauczyciela w 

postaci zmodyfikowanych plików PDF lub Word,. 

Po sprawdzeniu przez nauczyciela testów oraz kart pracy, uczeń otrzymuje informację 

zwrotną, dotycząca poziomu opanowania materiału. 
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Punkty uzyskane z wcześniej wymienionych kart pracy będą przeliczane według standardowo 

obowiązującej skali procentowej, tzn.: 

100%-90%- bardzo dobry 

89% -75% - dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49 %- 30 % - dopuszczający 

29 % - 0 % - niedostateczny 

Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone karty 

należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeżeli nauczyciel zauważy, że w pracach wysłanych do niego pojawiają się identyczne zapisy, 

sugerujące brak samodzielności, wszyscy uczniowie otrzymają oceny niedostateczne, o ile nie 

dojdzie do ustalenia, kto był pierwszym autorem pracy. 

 

Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z 

kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności do indywidualnych sytuacji. 

Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu przede wszystkim postępy ucznia oraz aktywność 

na zajęciach i systematyczność wykonywania prac. 

 

I. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć: 

* podręcznik – ebook do skorzystania na stronie Nowej Ery, 

* ćwiczenia, karty pracy przesyłane przez nauczyciela, 

* materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury, 

* zintegrowana platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/  

* lekcje na stronie MEN. 

 

II. Metody i formy pracy 

• § Metody: 

* praca z tekstem, 

* metody aktywizujące – burza mózgów (giełda pomysłów), mapa myśli, mapka mentalna, 

przekład intersemiotyczny, 

* praca z materiałem ilustracyjnym, 

* metoda oglądowa (filmy online), 
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* metoda ćwiczeń praktycznych. 

§ Formy pracy: 

• praca indywidualna 

• praca grupowa 

 
 
HISTORIA / WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

 

Nauczyciele:  

Milena Janicka (klasa IV, V, VI A), Małgorzata Litwinowicz (klasa VI B) 

Marzena Olczak (klasa VII, VIIIA, VIIIB), Rafał Nowak (WOS - klasa VIIIA, VIII)   

 

Zajęcia dydaktyczne z historii oraz wiedzy o społeczeństwie będą realizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

Nauczyciel prowadzi zajęcia z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub przesyła 

omawiane tematy lekcji przez dziennik elektroniczny Uonet+ / pocztę elektroniczną lub inne 

wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej. Prowadzone zajęcia lub zamieszczane 

scenariusze zajęć zawierają spis omawianych zagadnień, linki do prezentacji oraz filmów,   

a także polecenia i ćwiczenia do wykonania.  

 

W czasie zajęć nauczyciel korzysta z podręczników i ćwiczeń,  ebooków  do skorzystania        na 

stronie wydawnictwa, ćwiczeń, kart pracy przesyłanych przez nauczyciela, materiałów 

edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych (prezentacji, 

filmów, kart pracy, tekstów źródłowych, ilustracji itp.).  

 

Oceny cząstkowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 

6 - 2, negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

 

1. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń 

musi posiadać z nich ocenę. 

2. Brak oddania/wysłania sprawdzianu lub rażące niedotrzymanie terminu wykonania karty 

pracy jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 
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Głównym narzędziem pomiaru osiągnięć ucznia, na okres nauki zdalnej, będą sprawdziany 

pisane w „czasie rzeczywistym”, przesyłane do uczniów, oraz odpowiedzi ustne. 

Podczas sprawdzianu uczeń rozwiązuje test w ciągu godziny lekcyjnej, albo w innym 

wyznaczonym czasie. Plik z testem udostępniony jest uczniom kilka minut przed zajęciami na 

platformie lub emailu klasowym, a po zakończeniu lekcji uczeń ma dodatkowe 10 min na 

odesłanie pracy. W czasie pisania sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczniowie muszą mieć 

włączone kamerki na Teams, a wszelkie problemy techniczne zgłaszają nauczycielowi na 

bieżąco. Jeżeli uczeń nie będzie miał włączonej kamerki lub z innych powodów nie będzie 

obecny na zajęciach, będzie musiał odpowiedzieć indywidualnie z danego zakresu materiału  i 

wtedy otrzyma ocenę. Odpowiedź ustna odbywa się w czasie zajęć całej klasy lub w innym 

terminie podczas rozmowy na czacie  z nauczycielem. 

Prace domowe i karty pracy uczeń ma obowiązek odesłania do nauczyciela w wyznaczonym 

terminie, niedotrzymanie terminu powoduje obniżenie ocenę o jeden stopień lub wystawienie 

oceny niedostatecznej. 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie odsyłają na adres mailowy nauczyciela lub na 

konto Teams, w postaci Word, zdjęć lub skanów prac. 

Po sprawdzeniu przez nauczyciela testów, kart pracy, prac domowych uczeń  otrzymuje 

informację zwrotną. 

Punkty uzyskane z sprawdzianów i kart pracy będą przeliczane według standardowo 

obowiązującej skali procentowej, tzn.: 

100%-90%-   bardzo dobry 

89% -75% -   dobry 

74% - 50% -  dostateczny 

49 %- 30 % -  dopuszczający 

29 % - 0 % -   niedostateczny 

Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone karty  

i prace należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeżeli nauczyciel zauważy, że w pracach wysłanych do niego pojawiają się identyczne zapisy, 

sugerujące brak samodzielności, wszyscy uczniowie otrzymają oceny niedostateczne, o ile nie 

dojdzie do ustalenia, kto był pierwszym autorem pracy.  

Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku  

z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy  

i umiejętności do indywidualnych sytuacji. 
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Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu  przede wszystkim postępy ucznia, aktywność na 

zajęciach i systematyczność wykonywania prac. 

 
 

JĘZYK ANGIELSKI  

Nauczyciele: Joanna Banacka (klasy III, IV, VIII, VIII A, VIII B) 

                      Agnieszka Galant (klasy I, II, V, VI A, VI B)  

 
klasy I-III 

 

- Nauczyciel ocenia znajomość słownictwa i zagadnień gramatycznych na podstawie 

wypełnianych przez ucznia ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń, kart pracy, otrzymanych przez 

nauczyciela od rodziców uczniów drogą e-mailową bądź przez aplikację Messenger. 

- Materiał do realizacji podczas lekcji, polecenia i ćwiczenia do wykonania nauczyciel 

umieszcza na wspólnym koncie klasowym, bądź też przesyła bezpośrednio na adres mailowy 

rodziców ucznia. 

- Nauczyciel przy podsumowaniu rozdziału zadaje uczniom karty pracy do samodzielnego 

wykonania lub pracę projektową z wykorzystaniem techniki dowolnej, która zawiera 

słownictwo i zagadnienia gramatyczne z omawianego działu. Rodzice wysyłają skan lub 

zdjęcie pracy na adres e-mail nauczyciela lub przy użyciu aplikacji Messenger. 

- Ocenie podlega również aktywność uczniów, uwzględniająca ich systematyczną pracę i 

poprawne wykonywanie zadań i poleceń nauczyciela. 

- Nauczyciel informuje rodziców o postępach uczniów w formie informacji pisemnej 

(indywidualne kontakty z rodzicami drogą elektroniczną) oraz poprzez dziennik. 

klasy IV-VIII 

Podczas nauki na odległość uczniowie będą oceniani za: 

- zadania, karty pracy i krótkie wypowiedzi pisemne wysyłane w formie elektronicznej, poprzez 

pocztę internetową oraz platformę Microsoft Teams, 

- testy, zapowiedziane i niezapowiedziane kartkówki wypełniane przez platformę Microsoft 

Forms, opracowane przez wydawnictwa językowe oraz poprzez strony internetowe, 

- odpowiedzi ustne oraz poprawność fonetyczną podczas zajęć online lub w innym terminie 

wskazanym przez nauczyciela, 

- aktywność podczas zajęć online. 
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Nauczyciel ma prawo wybrać metody i formy pracy oraz sprawdzania wiedzy ucznia 

indywidualnie, dostosowując je do każdej grupy lub klasy. 

Na wykonanie zadań uczeń ma wyznaczony przez nauczyciela czas. Za wykonywanie zadań 

uczeń otrzymuje znak „+”, „-„ lub ocenę. Za brak pracy ocenianej stopniem uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 

Prace niesamodzielne ( pisane z pomocą translatora lub osób trzecich) będą oceniane na ocenę 

niedostateczną. W razie wątpliwości nauczyciel może online zadać uczniowi pytania 

sprawdzające jego rzeczywistą wiedzę i zweryfikować ocenę. 

Uczeń w czasie nauczania na odległość zdobywa plusy i minusy (aktywność na lekcji, prace 

domowe, zadania dodatkowe). Zdobycie trzech plusów i minusów skutkuje odpowiednio oceną 

bardzo dobrą lub niedostateczną. 

 

Uczeń, który nie reaguje na polecenia nauczyciela poprzez odpowiedź przez mikrofon lub 

pisanie  na czacie, otrzymuje minus za brak pracy na lekcji. 

Uczeń, który nie przystąpił do pisania testu oraz kartkówki online i nie usprawiedliwił tego 

faktu, otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenę niedostateczną z testu uczeń może poprawić w 

terminie dwóch tygodni. Termin i warunki poprawy określa nauczyciel. Wszelkie testy i 

kartkówki są pisane w czasie rzeczywistym. Podczas testów i kartkówek uczeń rozwiązuje 

zadania w ciągu godziny lekcyjnej lub w innym wcześniej umówionym terminie. W czasie 

pisania testu lub kartkówki uczeń musi mieć włączoną kamerkę na Teams (chyba, że wcześniej 

ustalono inaczej), a wszelkie problemy techniczne zgłasza nauczycielowi na bieżąco. Jeżeli 

uczeń nie będzie miał włączonej kamerki lub z innych powodów nie będzie obecny na 

zajęciach, będzie musiał odpowiedzieć indywidualnie z tematu w celu sprawdzenia 

samodzielności wykonania testu lub kartkówki. Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie 

miał dostępu do materiałów ( i zostało to wcześniej zgłoszone), to zlecone karty należy 

wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

Jeżeli nauczyciel zauważy, że w pracach wysłanych do niego pojawiają się identyczne zapisy, 

sugerujące brak samodzielności, wszyscy uczniowie otrzymają oceny niedostateczne, o ile nie 

dojdzie do ustalenia, kto był pierwszym autorem pracy. 

 

Uczeń jest informowany o ocenie ustnie lub poprzez platformę Microsoft Teams oraz dziennik 
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Uonet+. Waga oceny dla pracy klasowej i osiągnięć w konkursach językowych wynosi 3, zaś 

dla pozostałych ocen to 1. Ocena uwzględnia indywidualne możliwości intelektualne ucznia 

oraz jego możliwości techniczne. Zakres procentowy na poszczególne oceny zostaje bez zmian. 

Obowiązują  również dotychczasowe wymagania na poszczególne stopnie.  

Oceny bieżące, oceny semestralne i roczne ustala się w stopniach według następującej 

skali: 

· celujący – 6 (średnia ocen od 5.65) 

· bardzo dobry – 5 (średnia ocen od 4.65) 

· dobry – 4 (średnia ocen od 3.65) 

· dostateczny – 3 (średnia ocen od 2.65) 

· dopuszczający – 2 (średnia ocen od 1.65) 

· niedostateczny – 1 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

Nauczyciel: Agnieszka Ziemniak (klasy VII, VIII A, VIII B) 

· Nauczyciel może ocenić uczniów za: zadania domowe, prace pisemne, karty pracy przy 

użyciu poczty elektronicznej, aplikacji Teams oraz za pomocą kartkówek i sprawdzianów 

online. 

· Polecenia i ćwiczenia do wykonania nauczyciel umieszcza w zakładce „Zadania” w aplikacji 

Teams. 

· Nauczyciel ma prawo wybrać metody i formy pracy oraz sprawdzania wiedzy indywidualnie, 

dostosowując je do każdej grupy, klasy, a także poszczególnych uczniów. 

· Uczeń ma szansę uzyskania dodatkowej oceny wykonując pracę zadaną przez nauczyciela dla 

osób chętnych. 

· Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela traktowane jest każdorazowo 

jako brak pracy. Nieuzupełnienie brakujących zadań w terminie podanym przez nauczyciela 

oznacza otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej.  

· Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadanie otrzymane w czasie e-

nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

·  Progi procentowe pozostają bez zmian. 
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· Nauczyciel przy podsumowaniu rozdziału może zadać uczniom wykonanie quizu lub testu 

wygenerowanego online. Uczeń może zostać proszony o natychmiastowe odesłanie prac 

pisemnych lub uzupełnionego testu do ocenienia.  

 

MATEMATYKA  

Nauczyciel: Łukasz Oterski (klasa V, VIA, VI B, VIII A)  

 

Zadania dydaktyczne z matematyki będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Nauczyciel prowadzi zajęcia przez platformę Microsoft Teams,  

a w razie potrzeby kontaktuje się z uczniami również poprzez: 

 email,  

 e-dziennik Vulcan, 

 inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej. 

 

Oceny cząstkowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 

6 - 2, negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

1. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

2. Brak oddania/wysłania sprawdzianu lub rażące niedotrzymanie terminu wykonania 

karty pracy jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

 

Głównym narzędziem pomiaru osiągnięć ucznia, na okres nauki zdalnej, będą sprawdziany 

pisane w „czasie rzeczywistym”, przesyłane do uczniów w formacie PDF. 

Podczas takiego sprawdzianu uczeń rozwiązuje test w ciągu godziny lekcyjnej, albo w innym 

wyznaczonym czasie. Plik z testem udostępniony jest uczniom kilka minut przed zajęciami na 

platformie lub emailu klasowym, a po zakończeniu lekcji uczeń ma dodatkowe 10 min na 

odesłanie pracy. W czasie pisania sprawdzianu uczniowie muszą mieć włączone kamerki na 

Teams, a wszelkie problemy techniczne zgłaszają nauczycielowi na bieżąco. Jeżeli uczeń nie 

będzie miał włączonej kamerki lub z innych powodów nie będzie obecny na zajęciach, będzie 

musiał odpowiedzieć indywidualnie z tematu w celu sprawdzenia samodzielności wykonania 
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sprawdzianu. Dopiero wówczas otrzyma ocenę za test, która uwzględni poprawność 

odpowiedzi.  

Innym narzędziem jest „Karty pracy na ocenę”  – obowiązek odesłania do nauczyciela tego 

samego dnia, niedotrzymanie terminu powoduje obniżenie ocenę o jeden stopień lub 

wystawienia oceny niedostatecznej. 

Kolejnym narzędziem może być test online przygotowany w aplikacji Testportal będącej 

częścią MS Teams. 

Naturalnie możliwa jest również odpowiedź ustna, która odbywa się w czasie zajęć całej klasy 

lub w innym terminie podczas rozmowy na czacie prywatnym z nauczycielem. 

 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie będą przesłać na adres mailowy nauczyciela lub na 

konto Teams, w postaci zmodyfikowanych plików PDF, Word, zdjęć lub skanów prac. 

Po sprawdzeniu przez nauczyciela testów oraz kart pracy, uczeń  otrzymuje informację zwrotną, 

dotycząca poziomu opanowania materiału. 

 

Punkty uzyskane z wcześniej wymienionych kart pracy będą przeliczane według standardowo 

obowiązującej skali procentowej, tzn.: 

100%-90%-   bardzo dobry 

89% -75% -   dobry 

74% - 50% -  dostateczny 

49 %- 30 % -  dopuszczający 

29 % - 0 % -   niedostateczny 

Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone karty 

należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeżeli nauczyciel zauważy, że w pracach wysłanych do niego pojawiają się identyczne zapisy, 

sugerujące brak samodzielności, wszyscy uczniowie otrzymają oceny niedostateczne, o ile nie 

dojdzie do ustalenia, kto był pierwszym autorem pracy.  

 

Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku                                

z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy             

i umiejętności do indywidualnych sytuacji. 

Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu  przede wszystkim postępy ucznia oraz aktywność 

na zajęciach i systematyczność wykonywania prac.  
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Nauczyciel: Tomasz Roszkowski (klasa VII)  

Nauczyciel może stosować następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

·   odpowiedzi ustne poprzez dostępne uczniom komunikatory, 

·  prace pisemne przesyłane pocztą elektroniczną, SMS-em, w formie zdjęcia bądź skanu, 

·  zadania, ćwiczenia, notatki, karty pracy 

·  aktywność: rozwiązywanie zadań dodatkowych, quizów, rebusów matematycznych itp. 

· kartkówka dotyczy 3 ostatnich tematów, zagadnień; podany link do kartkówki z określeniem 

terminu wykonania, 

·  sprawdzian z całego działu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, podany link do 

sprawdzianu z określeniem terminu wykonania. 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie będą proszeni o przesłanie na adres mailowy w 

postaci zdjęć lub skanów, w określonym czasie. 

Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: po sprawdzeniu pracy zostanie wysłana 

informacja zwrotna. 

 Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach - wiadomość email, rozmowa telefoniczna, sms, komunikator. 

Nauczyciel ocenia systematyczność i aktywny udział w zajęciach online. 

 

Nauczyciel: Magdalena Brym–Osińska (kl. IV, VIII B)  

 

Zadania dydaktyczne z matematyki będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Nauczyciel prowadzi zajęcia przez platformę Microsoft Teams,  

a w razie potrzeby  kontaktuje się z uczniami poprzez: 

 e-dziennik Vulcan 

 email,  

 inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej. 

 

Oceny cząstkowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 

6 - 2, negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 
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3. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

4. Brak oddania/wysłania pracy lub rażące niedotrzymanie terminu wykonania karty pracy  

może skutkować oceną niedostateczną. 

 

Głównym narzędziem pomiaru osiągnięć ucznia, na okres nauki zdalnej, będą sprawdziany, 

kartkówki pisane w czasie rzeczywistym przesyłane w Wordzie lub w formacie PDF ( czas 

rzeczywisty oznacza na danej lekcji zgodnie z planem zajęć uczniów).  Zadawane karty pracy, 

arkusze z zadaniami przesyłane do uczniów w formacie PDF uczeń rozwiązuje i przesyła 

nauczycielowi ( nauczyciel umawia sie na termin oddawania kart pracy lub zadań). Po 

sprawdzeniu uczniowie otrzymują dokładne rozwiązania zadań wysłanych przez nauczyciela 

do przeanalizowania lub analizowane są na lekcji wspólnie. Możliwa jest również odpowiedź 

ustna , która odbywa się podczas rozmowy na czacie prywatnym z nauczycielem lub na czacie 

klasowym. 

Niedotrzymanie terminu oddania pracy powoduje  wystawienie oceny niedostatecznej. 

Zadania,  które nie podlegają bieżącej ocenie – obowiązek odesłania do dnia poprzedzającego 

kolejną lekcję. 

 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie będą przesłać na konto Teams lub adres mailowy 

nauczyciela  w postaci zmodyfikowanych plików PDF, Word, zdjęć lub skanów prac. 

 

Punkty uzyskane z wcześniej wymienionych  prac będą przeliczane według standardowo 

obowiązującej skali procentowej, podanej w systemie oceniania z danego przedmiotu. 

 

Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone prace 

należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku                       z 

kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy        i 

umiejętności do indywidualnych sytuacji. 

 

Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu  przede wszystkim postępy ucznia oraz aktywność 

na zajęciach i systematyczność wykonywania prac. 
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PRZYRODA / BIOLOGIA / GEOGRAFIA 

Nauczyciel: Katarzyna Górna (klasy IV–VIII)  

Zadania dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Nauczyciel prowadzi zajęcia przez platformę Microsoft Teams, a w razie potrzeby 

kontaktuje się z uczniami również poprzez: 

• e-dziennik Vulcan, 

• inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej. 

 

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć: 

- podręcznik i ćwiczenia – ebook - Nowa Era, 

- ćwiczenia, karty pracy przesyłane przez nauczyciela, 

- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury, 

- zintegrowana platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/, 

- lekcje na stronie MEN. 

- lekcje udostępnione na platformie You Tube 

 

Metody i formy pracy 

Metody: 

praca z tekstem, 

mapa myśli, mapka mentalna, 

praca z materiałem ilustracyjnym, 

metoda oglądowa (filmy online), 

rozwiązywanie quizów i gier dydaktycznych on-line, 

metoda ćwiczeń praktycznych. 

Formy pracy: 

praca indywidualna jednolita i zróżnicowana 

Praca grupowa jednolita  

 

Narzędzia: 

zajęcia edukacyjne na platformie Teams, 

konsultacje, przez platformę Teams lub telefonicznie, 
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Sposoby oceniania: 

- przesłanie uczniom wskazówek pomocnych w wykonywaniu poleceń,konsultacje 

telefoniczne i on-line ( Teams) między uczniami a nauczycielem, 

- omawianie podczas zajęć on-line przez nauczyciela poprawnych odpowiedzi uczniom, 

- odsyłanie przez uczniów prac wskazanych przez nauczyciela w celu sprawdzenia, 

- poinformowanie uczniów o otrzymanych ocenach, 

- po wykonaniu interaktywnego polecenia uczeń otrzymuje informację zwrotną . 

Oceny cząstkowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w 

stopniach 6 - 2, negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1.  

Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

Brak oddania/wysłania sprawdzianu lub rażące niedotrzymanie terminu wykonania 

karty pracy jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

Wykonywanie wyznaczonych zadań można oceniać znakiem „+” lub „-” bądź stopniem, 

Na czas nauczania zdalnego  ulega zmianie ocenianie prac pisemnych w postaci testów 

i sprawdzianów w następujący sposób: 

100% - bardzo dobry 

99% - 75% - dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49% - 35% - dopuszczający . 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń nie będzie z przyczyn technicznych mógł wziąć udziału w teście informuje 

o tym fakcie niezwłocznie nauczyciela i ustala inną formę i termin oddania pracy. 

Głównym narzędziem pomiaru osiągnięć ucznia, na okres nauki zdalnej, będą 

sprawdziany pisane w „czasie rzeczywistym”, przesyłane do uczniów w formacie PDF. 

Podczas takiego sprawdzianu uczeń rozwiązuje test w ciągu godziny lekcyjnej, albo w 

innym wyznaczonym czasie. Plik z testem udostępniony jest uczniom na platformie a po 

zakończeniu lekcji uczeń ma dodatkowe 10 min na odesłanie pracy. W czasie pisania 

sprawdzianu uczniowie muszą mieć włączone kamerki na Teams, a wszelkie problemy 

techniczne zgłaszają nauczycielowi na bieżąco. Jeżeli uczeń nie będzie miał włączonej kamerki 

lub z innych powodów nie będzie obecny na zajęciach, będzie musiał odpowiedzieć 

indywidualnie z tematu w celu sprawdzenia samodzielności wykonania sprawdzianu. Dopiero 

wówczas otrzyma ocenę za test, która uwzględni poprawność odpowiedzi. 
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Innym narzędziem jest „Karty pracy na ocenę”  –uczeń ma obowiązek odesłania do 

nauczyciela w wyznaczonym terminie, niedotrzymanie terminu powoduje obniżenie oceny o 

jeden stopień lub wystawienia oceny niedostatecznej. 

Naturalnie możliwa jest również odpowiedź ustna, która odbywa się w czasie zajęć całej 

klasy lub w innym terminie podczas rozmowy na czacie prywatnym z nauczycielem. 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie będą przesłać na konto Teams nauczyciela, w 

postaci zmodyfikowanych plików PDF, Word, zdjęć lub skanów prac. 

Po sprawdzeniu przez nauczyciela testów oraz kart pracy, uczeń  otrzymuje informację 

zwrotną, dotycząca poziomu opanowania materiału. 

Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone 

karty należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeżeli nauczyciel zauważy, że w pracach wysłanych do niego pojawiają się identyczne 

zapisy, sugerujące brak samodzielności, wszyscy uczniowie otrzymają oceny niedostateczne, o 

ile nie dojdzie do ustalenia, kto był pierwszym autorem pracy. 

Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku                                

z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy  i 

umiejętności do indywidualnych sytuacji. 

Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu  przede wszystkim postępy ucznia oraz 

aktywność na zajęciach i systematyczność wykonywania prac.    

 

FIZYKA / CHEMIA  

Nauczyciel: Tomasz Roszkowski (klasy VII, VIII A, VIII B)  

Nauczyciel może stosować następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

·   odpowiedzi ustne poprzez dostępne uczniom komunikatory, 

·  prace pisemne przesyłane pocztą elektroniczną, SMS-em, w formie zdjęcia bądź skanu, 

·   ćwiczenia, notatki, karty pracy, wyciągania wniosków z przeprowadzonych  

lub obejrzanych doświadczeń, 

·  referaty, projekty, prezentacje multimedialne, 

·  aktywność: rozwiązywanie zadań dodatkowych, quizów, rebusów matematycznych itp. 

·   kartkówka dotyczy 3 ostatnich tematów, zagadnień; podany link do kartkówki  

z określeniem terminu wykonania, 
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·  sprawdzian z całego działu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, podany link  

do sprawdzianu z określeniem terminu wykonania. 

Wykonane samodzielnie zadania uczniowie będą proszeni o przesłanie na adres mailowy   

w postaci zdjęć lub skanów, w określonym czasie. 

Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: po sprawdzeniu pracy zostanie wysłana 

informacja zwrotna nad czym jeszcze uczeń musi popracować, jaką otrzymał ocenę. 

Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach - wiadomość email, rozmowa telefoniczna, sms, komunikator. 

Nauczyciel ocenia systematyczność i aktywny udział w zajęciach online. 

 

MUZYKA 

Nauczyciel: Joanna Banacka (klasy: IV, VIA, VII)  

 

 Podczas nauczania zdalnego z muzyki ocenianiu podlegają: 

·       umiejętność śpiewu uczniów (w formie nagrań głosowych lub przez bezpośredni kontakt  

z uczniem poprzez platformę Microsoft Teams )                                  

·       na bieżąco śledzenie wydarzeń muzycznych czy programów, 

·       działania twórcze, 

·       znajomość terminów muzycznych, 

·       dokumentowanie swojego działania (wypełnianie kart pracy, nagrywanie, zdjęcia), 

·       zaangażowanie i samodzielność. 

Metody i formy pracy: 

- śpiewanie 

- percepcja muzyki 

- praca z tekstem 

- tworzenie 

Środki dydaktyczne: 

- podręcznik  „Lekcja muzyki”, 

- utwory do słuchania wysłane w załącznikach, 

- witryny internetowe do utworów muzycznych, piosenek, clipów, 

- karty pracy. 
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Nauczyciel umieszcza na bieżąco na wspólnym koncie klasowym materiał do realizacji danej 

lekcji i zadania do wykonania. 

 

Uczeń w formie wiadomości e-mail przesyła nauczycielowi wykonane zadania w formie 

wypełnionych kart pracy, zdjęć, czy nagrań. 

 

Na wykonanie zadań uczeń ma wyznaczony przez nauczyciela czas. Za wykonywanie zadań 

uczeń otrzymuje  ocenę.Za brak pracy ocenianej stopniem uczeń otrzymuje najpierw minus a 

w przypadku braku reakcji, ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń wyśle pracę domową po 

wyznaczonym terminie lub w formie innej niż wskazana przez nauczyciela (poza przypadkami 

uzgodnionymi z nauczycielem) otrzyma ocenę obniżoną o jeden stopień. 

 

Monitorowanie, kontrolowanie i informowanie uczniów i rodziców o ocenach odbywa się    za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i innych komunikatorów internetowych. 

Uczeń jest informowany o ocenie ustnie lub poprzez platformę Microsoft Teams oraz dziennik 

elektroniczny Uonet+.  

- Obowiązują dotychczasowe wymagania na poszczególne stopnie. 

 

Nauczyciel: Tomasz Mucha (klasy V, VI B)  

- Nauczyciel przesyła zagadnienia do rozwiązania na pocztę klasową lub dziennik 

elektroniczny. 

Nauczyciel ocenia:  

- systematyczność wykonywanych zadań , 

- zaangażowanie ucznia i jego własne możliwości. 

Istnieje możliwość podniesienia oceny rocznej – nauczenie się i zaśpiewanie jednej z dwóch 

zaproponowanych piosenek (nagranie filmu). 
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PLASTYKA 

Nauczyciel: Katarzyna Górna (klasa IV – VII)  

·  Nauczyciel prowadzi zajęcia z wykorzystaniem aplikacji MS TEMAS lub przesyła omawiane 

tematy lekcji na pocztę klasową.   

Nauczyciel ocenia:  

- systematyczność – w tym terminowe wykonywanie i odsyłanie prac, 

- zaangażowanie w wykonywane zadanie, własne możliwości, 

- przygotowanie do zajęć, 

-  udział w konkursach i dodatkowych zadaniach plastycznych 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE / EDUKACJA ZDROWOTNA 

Nauczyciel: Justyna Pawlak (klasy V, VIA, VIIIA)  

 

Zadania dydaktyczne z wychowania fizycznego / edukacji zdrowotnej, będą realizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciel kontaktuje się  

z uczniami poprzez: 

 e-dziennik 

 platformę Microsoft 

 email,  

 inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalne. 

Oceny wystawiane będą zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 6 - 2, 

negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

 Każdy uczeń zobligowany jest do odczytania wiadomości wysyłanej przez nauczyciela 

przez dziennik Vulcan, email, platformę Microsoft Teams. Każdego ucznia obowiązuje 

systematyczna praca. Ocenie podlegać będą odpowiedzi otrzymane od ucznia w formie 

ustalonej przez nauczyciela, mogą to być: zdjęcia, wypracowania, prezentacje, praca własna, 

pozyskiwanie informacji, quizy, zagadki sportowe, testy sprawnościowe, różne formy ćwiczeń 

fizycznych. 

 Kolejnym narzędziem może być test online przygotowany w aplikacji Testportal 

będącej częścią MS Teams. 
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 Kryteria wystawiania ocen półrocznej/ rocznej, uwzględniają przede wszystkim oceny, 

jeśli to możliwe, uzyskane przez ucznia w toku zajęć szkolnych za sprawdziany sprawności, 

umiejętności i za zawody. Dodatkowo uczeń oceniany jest za aktywność i zaangażowanie w 

trakcie nauczania zdalnego i zadania zlecone przez nauczyciela. 

Ocenianiu podlega: 

 znajomość zasad zdrowego stylu życia 

 zadania kontrolno-oceniające opracowane przez nauczyciela i dostosowane do 

możliwości ucznia 

 prezentacje multimedialne, 

 quizy sportowe i zagadki, 

 ogólne wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, 

 opracowania różnych form ćwiczeń, które przygotują organizm do wysiłku 

 testy sprawności fizycznej 

Monitorowanie, kontrolowanie i ocenianie osiągnięć podlegających ocenie odbywa się za 

pomocą opisów wykonanych ćwiczeń przesłanych na adres e-mail nauczyciela lub platformę 

Teams. Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za: prace pisemne- krótka 

forma, prace pisemne- dłuższa forma, zadanie dodatkowe w formie uzgodnionej z 

nauczycielem, przeprowadzenie w warunkach domowych testów sprawności fizycznej, 

przygotowaniu różnego rodzaju zestawu ćwiczeń fizycznych i zaprezentowanie ich 

nauczycielowi oraz uczniom. Dopuszczalna formą sprawdzenia wiedzy uczniów może być 

aplikacja Testportal na platformie Teams. Ocenę, uczeń może uzyskać za zaangażowanie i 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, prawidłowe rozwiązanie quizów, testów, zagadek 

sportowych, prezentacje multimedialne, wyniki testów sprawnościowych, przygotowanie 

określonych przez nauczyciela zestawów ćwiczeń. 

Nauczyciel podczas pracy zdalnej korzystać będzie z: 

- gotowych zestawów ćwiczeń do wykonania, 

- artykułów i filmów dotyczących postaw prozdrowotnych, 
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- filmów dotyczących techniki wykonywanego ruchu, 

- odsyłanie do linków, które są źródłem wiedzy, przepisów i zasad gier zespołowych 

W wypadku niedostarczenia pracy w terminie: 

 wstawiony zostaje „minus” za niezaliczenie zadania., 

 gdy drugi termin minie ponownie zostaje wstawiony minus za niezaliczenie zadania (do 

dwóch dni po terminie) 

 przy trzeciej nieoddanej pracy wstawiona zostaje ocena niedostateczna (do czterech dni 

po terminie) z możliwością poprawy, lecz wstawiona ocena jest o stopień niższa.  

W wypadku oddania pracy na czas: 

 jeśli nauczyciel uprzedził ucznia, że praca będzie oceniana na ocenę, zostaje wstawiona 

ocena,  

 jeśli nauczyciel poinformował ucznia, że praca jest oceniana na „+” za aktywność lub 

„+ +” wstawione zostają plusy, 

 plusy sumują się i przy „+ + +” zostaje wstawiona ocena 5 za aktywność.  

 

 

Nauczyciel: Przemysław Bienias (klasy IV, VI B, VII, VIII B)  

 

Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela: 

 Email, 

 Dziennik Vulcan, 

 E-wychowanie fizyczne. 

1. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z podstawy programowej m.in. 

elementów edukacji zdrowotnej, przepisów gier zespołowych, historii Igrzysk Olimpijskich 

i innych imprez sportowych. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w 

formie prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą 

oceniani za zadane referaty, mini –prezentacje i odpowiedzi z testów wyżej wymienionych 

elementów podstawy programowej. 

2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. 

3. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać  wskazane ćwiczenia-zadania.  
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4. Uczeń może poprawić każdą ocenę otrzymaną za zadania wykonywane w czasie e-

nauczania. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika. 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Nauczyciel: Przemysław Bienias (klasa VIII A, VIII B)  

Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela: 

 Platforma MS Teams, 

 Email, 

 Dziennik Uonet+ firmy Vulcan,  

 E-podręczniki. 

Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:  

 zadania, prace pisemne, karty pracy, projekty realizowane przez uczniów w oparciu o 

instrukcje nauczyciela i na bieżąco przez niego weryfikowane przesyłane przez uczniów 

w określonej formie na wskazany przez nauczyciela adres e-mail, platforma 

edukacyjna, dziennik elektroniczny), w określonym terminie – zadania są dla uczniów 

obowiązkowe, nieprzesłanie zleconego zadania w terminie skutkuje oceną 

niedostateczną. Uczeń ma możliwość poprawienia uzyskanych ocen, formę i termin 

ustala z nauczycielem. 

 zdjęcie prac praktycznych np. wykonanie opatrunku. 

 

INFORMATYKA 

Nauczyciel: Justyna Pawlak (klasy: IV, V, VII A – grupa 2, VIII A – grupa 2, VIII B)  

 

Zadania dydaktyczne z informatyki będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami poprzez: 
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 e-dziennik 

 platformę Microsoft Teams 

 email,  

 inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalne. 

Oceny wystawiane będą zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 6 - 2, 

negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

1. Podstawowym narzędziem pracy na odległość będzie aplikacja Office365 jako obszar 

roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli oraz gromadzenia zbiorów, zadań. 

2. Narzędziem pomiaru osiągnięć ucznia, na okres nauki zdalnej, będą sprawdziany pisane 

w „czasie rzeczywistym”, przesyłane do uczniów w formacie PDF/WORD/ EXCEL i 

innych potrzebnych do nauki informatyki. Podczas takiego sprawdzianu uczeń 

rozwiązuje test w ciągu godziny lekcyjnej (w czasie rzeczywistym), albo w innym 

wyznaczonym czasie. Plik z testem udostępniony jest uczniom w czasie zajęć na 

platformie, a jeśli to nie możliwe na emailu klasowym. Po zakończeniu lekcji uczeń ma 

dodatkowe 10 min na odesłanie pracy. W czasie pisania sprawdzianu uczniowie muszą 

mieć włączone kamerki na Teams, a wszelkie problemy techniczne zgłaszają 

nauczycielowi na bieżąco. Jeżeli uczeń nie będzie miał włączonej kamerki lub z innych 

powodów nie będzie obecny na zajęciach, będzie musiał odpowiedzieć indywidualnie 

z tematu w celu sprawdzenia samodzielności wykonania sprawdzianu. Dopiero 

wówczas otrzyma ocenę za test, zadanie, która uwzględni poprawność odpowiedzi. 

Dopuszcza się także sprawdzian pisany w szkole przy nauczycielu. 

3. Kolejnym narzędziem może być test online przygotowany w aplikacji Testportal 

będącej częścią MS Teams. 

4. Nauczyciel może także korzystać w czasie lekcji z dostępnych w Internecie pomocy 

multimedialnych, audiowizualnych i innych.  

5. Możliwa jest również odpowiedź ustna, która odbywa się w czasie zajęć całej klasy lub 

w innym terminie podczas rozmowy na czacie prywatnym z nauczycielem. 

6. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

7. W każdym półroczu liczba ocen nie powinna być mniejsza niż 3 oceny bieżące. Ocena 

półroczna będzie wystawiana  na podstawie ocen ze sprawdzianów. 

8. Brak oddania/wysłania pracy może skutkować oceną niedostateczną. 

W wypadku niedostarczenia pracy w terminie: 
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 wstawiony zostaje „minus” za niezaliczenie zadania., 

 gdy drugi termin minie (dwa dni po terminie), ponownie zostaje wstawiony minus za 

niezaliczenie zadania  

 przy trzeciej nieoddanej pracy (trzy dni po terminie), wstawiona zostaje ocena 

niedostateczna z możliwością poprawy, lecz wstawiona ocena jest o stopień niższa. 

 Oceny cząstkowe: niedostateczne, dopuszczające i dostateczne mogą być przez ucznia 

poprawione w przeciągu dwóch tygodni od właściwego terminu wykonania pracy po 

wcześniejszym kontakcie z nauczycielem. 

 Informacją zwrotną od nauczyciela może być ocena lub pisemny komentarz, 

zawierający informacje o pracy ucznia i uzyskanym efekcie. 

W wypadku oddania pracy na czas: 

 jeśli nauczyciel uprzedził ucznia, że praca będzie oceniana na ocenę, zostaje wstawiona 

ocena,  

 jeśli nauczyciel poinformował ucznia, że praca jest oceniana na „+” za aktywność, 

wstawiony zostaje plusy, plusy sumują się i przy „+ + +” zostaje wstawiona ocena 5 za 

aktywność. 

 jeśli uczeń odeśle pracę skopiowaną z Internetu lub z innych źródeł (w tym we 

fragmentach), otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Jeżeli nauczyciel zauważy, że w pracach wysłanych do niego pojawiają się identyczne 

zapisy, sugerujące brak samodzielności, wszyscy uczniowie otrzymają oceny 

niedostateczne, o ile nie dojdzie do ustalenia, kto był pierwszym autorem pracy. 

9. Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu przede wszystkim aktywność, 

systematyczność i postępy ucznia. 

10. Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone 

zadania należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

11. Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z 

kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy 

i umiejętności do indywidualnych sytuacji. 

12. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

13. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: zaangażowanie w wypełnianie 

obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac, samodzielną i 
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systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych, 

obecność na zajęciach zdalnych. 

 

Nauczyciel: Magdalena Brym–Osińska (klasy: VI A, VI B, VII A – grupa 1, VIII A – 

grupa 1)  

Zadania dydaktyczne z informatyki będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami poprzez platformę Microsoft 

Teams jak również e-dziennik i email,  

Oceny wystawiane będą zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 6 - 2, 

negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

1. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

2. Brak oddania/wysłania pracy może skutkować oceną niedostateczną. 

W wypadku niedostarczenia pracy w terminie: 

 wstawiony zostaje „minus” za niezaliczenie zadania., 

 gdy drugi termin minie  wstawiona zostaje ocena niedostateczna z możliwością 

poprawy, lecz wstawiona ocena jest o stopień niższa. 

3. Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu przede wszystkim aktywność, 

systematyczność i postępy ucznia. 

4. Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone 

zadania należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

5. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

TECHNIKA 
 

Nauczyciel: Aleksandra Choinkowska (klasy IV, V, VI A, VI B)  

 

Metody i techniki kształcenia na odległość: 

Nauczyciel prowadzi zajęcia przez platformę Microsoft Teams, a w razie potrzeby kontaktuje 

się z uczniami również poprzez: 

 email, 

 e-dziennik Vulcan, 

 inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej. 
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Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów: 

a. prace praktyczne (zadania domowe, karty pracy, skany, zdjęcia wykonanych prac) 

b. aktywność na lekcji (np.  praca na lekcji, wykonywanie zadań, odpowiedzi ustne, 

systematyczność odsyłania prac) 

c. inne wybrane przez nauczyciela, narzędzia do sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

Uwaga: Częstotliwość zadawania prac zależy od bieżącego materiału, predyspozycji uczniów 

oraz możliwości technicznych. 

 

Sposoby przesyłania prac do oceny: 

a. Prace mogą być odsyłane po przez czat na Teamsie lub na adres e-mail udostępniony przez 

nauczyciela (w postaci załączników, w treści wiadomości lub jako zdjęcie zeszytu czy karty 

pracy). 

b. Można przyjąć inne formy przesyłania prac po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. 

c. Uczeń otrzymuje informację o konieczności odesłania pracy do oceny, jeśli będzie to 

wymagane. 

 

Kryteria oceniania: 

Oceny cząstkowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującym w szkole systemem w stopniach 

6 - 2, negatywną oceną edukacyjną jest ocena 1. 

1. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

2. Brak oddania/wysłania sprawdzianu lub rażące niedotrzymanie terminu wykonania 

karty pracy jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

 

Procentowe progi 

Procenty Ocena 

0-29% niedostateczny 

30-49% dopuszczający 

50-74% dostateczny 

75-89% dobry 
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90-100% bardzo dobry 

100% oraz bezbłędnie wykonane zadanie dodatkowe Celujący 

 

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian dopóki uczniowie nie wrócą do 

szkoły. 

Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku                                

z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy             

i umiejętności do indywidualnych sytuacji. 

Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu  przede wszystkim postępy ucznia oraz aktywność 

na zajęciach i systematyczność wykonywania prac. 

 

Poprawa ocen: 

Oceny cząstkowe: niedostateczne, dopuszczające i dostateczne mogą być przez ucznia 

poprawione w przeciągu tygodnia od właściwego terminu wykonania pracy bądź po dwóch 

tygodniach po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem i wyrażeniu chęci poprawy stopnia. 

Przesyłanie uczniom informacji zwrotnej: 

Informacją zwrotną od nauczyciela może być ocena lub pisemny krótki komentarz, zawierający 

pozytywne informacje o pracy ucznia i uzyskanym efekcie, konstruktywne uwagi dotyczące 

niedoskonałości i błędów, informacje motywujące i osadzające zdobytą wiedzę w 

rzeczywistości. 

Informacja może być przesłana razem z pracą lub w oddzielnym pliku przez dziennik 

elektroniczny, na pocztę elektroniczną lub w inny sposób ustalony przez nauczyciela w 

porozumieniu z uczniami. 
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