
Wewnątrzszkolny System Oceniania na czas zdalnego nauczania 

obowiązujący od 23 marca 2020r. 

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobiegniem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami    

oraz 

 STATUTU 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie 

na okres trwania zdalnego nauczania 

ustanawia się następujące zasady oceniania pracy uczniów. 

 

Zasady WSO w zdalnym nauczaniu wprowadza się w celu umożliwienia realizacji 

podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych ucznia 

w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do 

kontynuowania.  

 Zajęcia zdalne dla ucznia odbywają się według obowiązującego tygodniowego 

rozkładu zajęć oraz zadań umieszczonych na stronie szkoły, platformie EDUELO, 

platformie MS TEAMS do realizacji w wybranym przez ucznia czasie, 

z uwzględnieniem równomiernego obciążenia w poszczególnych dniach tygodnia. 

Zagadnienia, które nie zostały zawarte w WSO na czas zdalnego nauczania reguluje 

WSO Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie   

 

§ 1. 

Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. 

1. Monitorowanie systematyczności odbierania informacji i materiałów przez 

ucznia lub rodzica oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia. 

2. Kontrola poprawności merytorycznej wykonanych zadań. 



3. Prowadzenie testów online. 

4. Aktywność i odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online. 

5. Informacja zwrotna od rodzica potwierdzająca wykonanie zadania przez 

ucznia.  

§ 2. 

Ocenie podlegać będą następujące aktywności ucznia: 

I. W klasach I-III  

1. Nauczyciele na bieżąco monitorują aktywność uczniów na platformie 

eduelo.pl. Na koniec każdego tygodnia dokonują krótkiej, motywującej oceny 

ich pracy, wysyłając za pośrednictwem komunikatora informację zawierającą 

sformułowania typu:  

 Wspaniale rozwiązujesz wszystkie zadania. Gratuluję! 

 Bardzo dobrze Ci idzie. Pracuj tak dalej. 

 Całkiem nieźle, jesteś na dobrej drodze, by zostać mistrzem. 

 Postaraj się bardziej. Jeśli będziesz wytrwale pracował poprawisz swoje 

wyniki. 

 Tym razem nie poszło Ci najlepiej. Czas zabrać się do pracy. Nie 

poddawaj się!  

2. Ocenie podlegają :  

 prace przesyłane do nauczyciela; 

 testy wykonywane na platformie. 

3. Prace przesyłane do nauczyciela oceniane są jak do tej pory (zgodnie z WSO). 

4. Ocena z testu uzależniona jest od procentowego wyniku uzyskanego przez 

ucznia: 

 6    -  100 - 98% 

 5    -   97 - 75% 

 4    -  74 - 50% 

 3    -     49 - 30% 

 2    -     29 - 15% 

 w przypadku wyniku poniżej 15% nauczyciel wysyła do ucznia             

(rodzica) krótką analizę testu. 

5. Oceny za prace oraz testy wpisywane są do e-dziennika. 



 

II. W klasach IV-VIII 

1. Nauczyciele gromadzą informacje o postępach uczniów poprzez: 

1) obserwację aktywności uczniów na platformach eduelo (klasy IV – VI) oraz 

Microsoft Teams (klasy VII – VIII); 

2) analizę wykonanych przez uczniów prac i przesłanych do nauczycieli w wersji 

elektronicznej (ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń, karty pracy); 

3)  odpowiedzi ustne, recytacja (w miarę możliwości); 

4) prace pisemne (np. testy na platformie, notatki, mapy myśli);  

5) prace dodatkowe (np. zadania dla chętnych); 

6) prezentacje multimedialne; 

7) prace w wirtualnych grupach; 

8) pracę z tekstem źródłowym; 

9) projekty. 

 

 

2. Nauczyciele dokonują oceny prac  według  przyjętej skali przedstawionej w tabeli: 

 

PROCENTY 

 

OCENA 

100%  celujący 

99% – 85% bardzo dobry 

84% – 60% dobry 

59% – 40% dostateczny 

39% – 25% dopuszczający 

24% – 0% niedostateczny 

 

§ 3 

 Ustala się następujące sposoby informowania uczniów lub rodziców/opiekunów 

o postępach ucznia w nauce: 



1. Udzielanie informacji pisemnej w dzienniku elektronicznym, kontakt 

telefoniczny lub mailowy. 

2. Wpisanie oceny w dzienniku elektronicznym. 

§ 4 

Frekwencja uczniów. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie 

sprawdza się obecności w e-dzienniku – uczniom wpisuje się „zn”, czyli zdalne 

nauczanie, nie wpływające na frekwencję. 

2. Obecność w czasie zajęć online nauczyciel na prawo sprawdzić i wpisać do 

własnego notesu, co bierze się pod uwagę przy ocenie z zachowania. 

§ 5 

 Zasady oceniania zachowania uczniów. 

1. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w myśl 44h ust. 1 Ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 

i 2197) 

2. Wychowawca, wystawiając ocenę roczną ucznia, bierze pod uwagę 

a) ocenę śródroczną  (I półrocze 2019/2020r.) 

b) zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole w II półroczu, 

w okresie  do 12.03.2020r. 

c) zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, uwzględniając w szczególności: 

 systematyczność 

 zaangażowanie 

 sumienność 

 właściwą postawę 

 wywiązywanie się z powierzonych obowiązków 



d) zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole, do zakończenia 

zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020, po zakończeniu okresu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKS nr 1 z dnia 10 kwietnia 2020r.   

do Wewnątrzszkolny System Oceniania  na czas zdalnego nauczania 

Dokonuje się następujących zmian: 

Zmienia brzmienie § 5 pkt II ppkt 1 ust 1)   

1) obserwację aktywności uczniów na platformie Microsoft Teams (klasy IV – 

VIII); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKS nr 2 z dnia 15 kwietnia 2020r.   

do Wewnątrzszkolny System Oceniania  na czas zdalnego nauczania 

Dokonuje się następujących zmian: 

Dodaje się  § 6 

1. Klasyfikacja roczna  w roku szkolny 2019/2020 przeprowadzana jest w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem kalendarza roku 

szkolnego, a poprzedzona jest następującymi etapami:  

1) najpóźniej do 25 maja 2020r. nauczyciele dokonują analizy sytuacji uczniów 

zagrożonych ocenami niedostatecznymi z przedmiotów edukacyjnych 

i nagannymi ocenami zachowania oraz skutecznie informują (przez platformę MS 

TEAMS, mailowo, lub e-dziennik) uczniów i  rodziców/prawnych opiekunów 

o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych 

oraz nagannych ocenach zachowania. Rodzice/opiekunowie prawni 

potwierdzają (przez platformę MS TEAMS, mailowo, lub e-dziennik) otrzymanie 

informacji, 

 2) najpóźniej do 10 czerwca 2020r. uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni 

otrzymują informację o przewidywanych ocenach rocznych oraz ocenach 

zachowania. Proponowana ocena zachowania może ulec zmianie w sytuacji 

rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, o czym 

wychowawca klasy niezwłocznie informuje rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia.  

2. Na ocenę roczną składają się wszystkie oceny z I i II półrocza oraz uzyskane 

w zdalnym nauczaniu, wpisane w dzienniku elektronicznym i z  zaznaczoną 

funkcjonalnością:  do klasyfikacji. 


