
 Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy uczniów oraz postępów w nauce,  

zasady oceniania w czasie zawieszenia zajęć od 25.03.2020r.  
 

1. Materiały i zadania do wykonania będą przesyłane przez nauczycieli na bieżąco, zgodnie z 
tygodniowym planem zajęć, poprzez dziennik elektroniczny Librus, najpóźniej do godziny 11.00 

 w terminarzu będzie zapisany temat lekcji, termin na wykonanie pracy; 

 w wiadomości wysłanej do ucznia i do Rodzica mogą znaleźć się dokładne wyjaśnienia, 

wskazówki nauczyciela, strony, z których należy skorzystać, platformy edukacyjne, linki itp. 

(w zależności od specyfiki przedmiotu, zakresu zadań do wykonania); 

2. Uczniowie mają obowiązek codziennie logować się w dzienniku elektronicznym Librus, odczytywać 

wiadomości, zapoznać się z zadaniami do wykonania zgodnie z planem lekcji obowiązującym danego 

dnia. 

Jeżeli uczeń/ rodzic nie ma takiej możliwości, powinien poinformować o tym wychowawcę. 

3.  

a) Uczniowie na polecenie/prośbę nauczyciela wysyłają wykonaną pracę z danego dnia: poprzez dziennik 

elektroniczny Librus, pocztą elektroniczną na podany przez nauczyciela adres e-mail, w inny sposób 

wskazany przez nauczyciela; praca może podlegać ocenie. 

b) Uczniowie porozumiewają się z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego Librus, poczty 

elektronicznej, komunikatora podanego przez nauczyciela. 

4. Kierując się specyfiką przedmiotu ocenie podlegać będą: 

- zadania do wykonania, notatki, karty pracy; 

- wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne; 

- projekty; 

- zadania wysłane za pomocą programu Office 365, zeszyt.online; 

- prace plastyczne, prezentacje; 

- zadania dodatkowe- nieobowiązkowe; 

- inicjatywa dzieci w zakresie aktywności ruchowej. 

5.Uczniowie z SPE oceniani są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczeniach o potrzebie nauczania indywidualnego i opinii psychologiczno-pedagogicznych. 

6. Nauczyciele mają obowiązek modyfikacji programu nauczania, by stosować ją do wybranej metody 

kształcenia na odległość.  

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 

 Materiały i zadania do wykonania będą przesyłane poprzez dziennik elektroniczny librus. 

 W terminarzu będzie zapisany temat lekcji oraz termin wykonania pracy zgodnie z planem lekcji 

uczniów 

 W wiadomości wysłanej do Uczniów i Rodziców będą dokładne wskazówki co do tematu i 

sposobu jego realizacji przez Ucznia 

 

 Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się do librusa i odczytywać wiadomości.  

( o braku takiej możliwości Uczeń powinien poinformować Wychowawcę) 



 Uczniowie na prośbę nauczyciela wysyłają zrobioną pracę na podany przez nauczyciela adres 

mailowy lub udostępniają ją w inny podany przez nauczyciela sposób 

 Przysłana praca może podlegać ocenie 

 Ocenie podlegać będzie praca domowa,  notatka, karta pracy, zadania wysłane przez program 

Office 365 ( jako kartkówka czy sprawdzian- będzie to oczywiście zapisane w terminarzu), 

projekt, praca dodatkowa dla chętnych,  prace plastyczne dla klas młodszych (które Uczniowie 

zbierają do teczek i dostarczają nauczycielowi po powrocie do szkoły) 

 PRZY OCENIANIU BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ OPINIE I ORZECZENIA PPP 

 Uczniowie komunikują się z nauczycielami za pomocą dziennika librus, poczty elektronicznej lub 

komunikatora podanego przez nauczyciela 

 Nauczyciele mogą modyfikować program nauczania, by dostosować go do e-learningu 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II 

ETAPU EDUKACJI - KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

 
I. Wymagania oceniania zostały oparte na określeniu czterech komponentów 

składających się na ocenę w czasie KO, przy czym na pierwszym miejscu brany jest 

pod uwagę wysiłek wkładany w zaangażowanie przez ucznia w zajęcia  

 Postawa ucznia 

 Zachowanie na zajęciach 

 Poziom umiejętności ruchowych 

 Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej, 

 Postępy w zakresie umiejętności technicznych i cech motorycznych 

 
Kryteria  umiejętności ruchowych 

 Celująca 

 Uczeń wykonał wszystkie zadania zlecone przez nauczyciela, które objęte są programem nauczania 

w danej klasie. Wyróżnia się na tle klasy i przejawia inicjatywę własną w kształceniu na odległość  

 Bardzo dobra 

 Uczeń wykonał wszystkie zadania zlecone przez nauczyciela, które objęte są programem nauczania 

w danej klasie.   

 Dobra 

 Uczeń wykonał większość zadań zleconych przez nauczyciela. 

 Dostateczna 

 Uczeń wykonał mniej niż 50% zadań zleconych przez nauczyciela 

 Dopuszczająca 

 Uczeń sporadycznie wykonywał zadania zlecone przez nauczyciela. 

 Niedostateczna 

 Uczeń nie wykonał zadań zleconych przez nauczyciela. 

Forma sprawdzianu - działania praktyczne (wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji, elementu 

technicznego). 



 

Postawa ucznia 
* Przygotowanie do zajęć: 

Przez przygotowanie do zajęć rozumie się posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju 

sportowego.  
* Aktywny udział w zajęciach.  

* Postawa wobec przedmiotu - zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone do 

maksymalnych swoich możliwości lub brak zaangażowania i realizacji wymagań nauczyciela. 

 

Zachowanie na zajęciach 
 

* Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań. 

* Przestrzeganie przez ucznia  ustalonych reguł  z nauczycielem. 

* Kultura osobista, kultura słowa. 

* Zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań. 

*Inwencja twórcza i inicjatywy.  

 

 

Poziom umiejętności ruchowych ucznia: 

 

* Postęp w opanowywaniu umiejętności: utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych, wymienionych w 

podstawie programowej wychowania fizycznego na danym etapie kształcenia. 

 

Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej: 

 

* Znajomość zasad zdrowego stylu życia 

* Podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i zespołowych 

* Podstawowe przepisy drogowe 

* Wiadomości odnoszące się do zdrowia rozwoju fizycznego 

* Podstawowe wiadomości z olimpizmu 

* Znajomość nazwisk zasłużonych polskich sportowców 

 

Poziom wiadomości z zakresu edukacji fizycznej powinien być ściśle związany z tym, co nauczyciel 

przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Powinny to być informacje krótkie i łatwo przyswajalne. 

Forma sprawdzianu poziomu wiadomości - jest dowolna - ustna lub pisemna. 

 

Rozwój fizyczny, sprawność fizyczna, wydolność organizmu 
 

* Poziom sprawności motorycznej (siła, szybkość, skoczność, zwinność, wytrzymałość),wydolność 

organizmu- określamy na podstawie wyników uzyskanych w wybranych testach. 

Test sprawności fizycznej oraz test wydolności  jest do wglądu u nauczyciela wychowania fizycznego 

(uzyskany wynik nie podlega ocenie wyrażonej stopniem, stanowi jedynie informację dla ucznia, rodzica 

i nauczyciela  o poziomie sprawności ogólnej danego ucznia) 

 



II. Zasady poprawiania ocen bieżących i uzupełniania sprawdzianów. 
 

* Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali podobne 

treści programowe, tj., gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki lokalowo - sprzętowe (np. 

poprawienie oceny wymaga ponownego rozstawienia odpowiedniego specjalistycznego sprzętu). 

* Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego. 

* Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny .  

* Uczeń ma prawo do zaliczenia zaległego sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od 

momentu powrotu do szkoły, w przypadku nie dopełnienia obowiązku zaliczenia zaległego sprawdzianu 

zostaje wystawiona ocena 1( niedostateczna ) , która będzie brana pod uwagę przy ustalaniu oceny 

śródrocznej i rocznej.  

* Daną ocenę można poprawić tylko jeden raz. 

* Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny. 

 

III. Zwolnienia z ćwiczeń 
 

* Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału w zajęciach wychowania 

fizycznego, zobowiązani są do przesłania mailem lub poprzez librus odpowiedniego zaświadczenia 

lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu. Uczeń taki ma obowiązek zaliczenia danego działu 

tematycznego w innej formie w okresie do zakończenia KO. Tematykę zadań dodatkowych, uczeń 

otrzymuje od swojego nauczyciela wychowania fizycznego. 

IV. Sposoby dokumentowania ocen 
 

* Oceny z w/w obszarów oceniania  dokumentowane będą w dziennikach zajęć lekcyjnych oraz w 

dokumentacji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

V. Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej 

podczas zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się, że: 
 

* Sprawność motoryczną ocenia raz w czasie kształcenia na odległość. 

* Umiejętności ruchowe raz w czasie kształcenia na odległość. 

* Wiadomości – raz w czasie kształcenia na odległość. 

* Inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości, na bieżąco. 

VI. Sposoby informowania rodziców o postępach ucznia: 
 

* Wszystkie oceny cząstkowe, które uczeń otrzymuje w czasie KO są do wstawiane do dziennika 

elektronicznego librus. 

* W przypadku problemów ucznia, związanych z zaliczeniem stawianych mu wymagań, nauczyciel ma 

obowiązek powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji zgodnie ze Statutem 

Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

 

 

 

 



Przedmiotowy system oceniania 

Etyka: klasy 1-3 

- dokument zmodyfikowany w związku z kształceniem na odległość 

 

 

1. Materiały i zadania do wykonania  dla uczniów klas 1-3 uczęszczających na zajęcia z etyki 

nauczyciel będzie przesyłał uczniom zgodnie z tygodniowym planem zajęć poprzez dziennik 

elektroniczny Librus w wiadomości wysyłanej na konto Rodzica. 

2. Uczniowie proszeni będą o wykonanie pracy plastycznej dotyczącej materiału przesłanego przez 

nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

3. Rodzice proszeni będą o przesłanie zdjęcia/ scanu ww.  pracy plastycznej wykonanej przez 

dziecko na adres mailowy: magdalena.duraj-kwas@bajkowa.edu.pl do dnia, w którym będzie 

odbywać się kolejna lekcja etyki lub do innego dnia wskazanego w wiadomości wysłanej poprzez 

dziennik elektroniczny Librus. 

4. Wszelkie pytania do nauczyciela etyki Rodzice powinni kierować w wiadomości wysyłanej 

poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

5. Uczeń za wykonaną pracę plastyczną może otrzymać ocenę w skali 1-6. Nauczyciel przy 

wystawianiu oceny bierze pod uwagę: związek pracy z tematem oraz  estetykę. Brane są pod 

uwagę także specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. 

6. Uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie 2 tygodni od jej uzyskania.  

 

 

 

 

 


