
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA 

1. Nauczanie zdalne jest realizowane na platformie wybranej przez szkołę  oraz przez 

dziennik elektroniczny. 

2. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Nieuczestniczenie w zajęciach ma wpływ na 

możliwość nieklasyfikowania ucznia i rzutuje na ocenę semestralną i roczną z 

przedmiotu. Waga ocen uzyskanych za pracę on-line jest określona w PSO 

3. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celi 

umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania. 

4. Rodzic ma obowiązek zgłosić wychowawcy brak sprzętu oraz dostępu do internetu w 

pierwszym tygodniu zdalnego nauczania. 

5. Login ucznia powinien zawierać jego imię i nazwisko. 

6. Rodzice nie dopisują się do listy uczniów, nie logują się do platformy edukacyjnej 

Classroom przez osobiste konto, a dostęp do materiałów zamieszczonych w 

wirtualnej klasie uzyskują poprzez konto ucznia. 

7. W nauczaniu zdalnym obowiązują zawarte w PSO skala ocen i kryteria oceniania. 

8. Oceny uczniów wprowadzane są do dziennika elektronicznego na bieżąco. 

9. Terminowość, rzetelność, zaangażowanie ucznia oraz wykonywanie prac 

dodatkowych mają wpływ na ocenę z przedmiotu. 

10. Wszystkie pisemne/zdalne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są 

obowiązkowe. 

11. Podczas pracy zdalnej ucznia obowiązuje zeszyt przedmiotowy, w którym 

prowadzone są przez niego rzetelne notatki. Zeszyt może podlegać kontroli i ocenie. 

12. Przesłane przez uczniów zadania, zdjęcia, filmy, ścieżki dźwiękowe oraz inne 

materiały elektroniczne powinny być czytelne. 

13. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe 

przesyłanie prac np. awaria sprzętu komputerowego opiekun/rodzic jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi i wychowawcy i ustalić formę i czas  

zaliczenia ( w ciągu dwóch tygodni). Niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. 

14. Rodzic powinien poinformować nauczyciela przedmiotu i wychowawcę o 

szczególnych okolicznościach uniemożliwiających terminowe oddanie pracy przed 

upływem terminu oddania zadania. 

15. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

16. Oceny poprawione zapisywane są na zasadach określonych w PSO. 

17. Jeżeli uczeń nie zgłosi na początku zajęć problemów z mikrofonem i po trzykrotnym 

wywołaniu go do odpowiedzi, nie odpowie także przez czat prywatny lub na 

strumieniu, to nauczyciel  wystawia nieobecność takiemu uczniów. 

18. Jeżeli zdalne nauczanie będzie obejmowało w większości II semestr, podczas 

wystawiania oceny z zachowania, wychowawcy do obowiązujących kryteriów dołączą 

kryterium  uczestnictwa i aktywności na lekcjach online. 

 


