
Zmiany zasad oceniania 

na czas nauczania zdalnego/na odległość w PZSP w Legionowie 

§1 

1. Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się  

w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

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

niemożliwa do kontynuowania. 

2. Wszyscy uczniowie mają zaznaczoną frekwencję, jako e-nauczanie 

3. Nauczanie zdalne prowadzone jest z wykorzystaniem e- dziennika Librus, pakietu 

OFFICE 365, e-podręczników. 

4. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami w wyznaczonymdniu tygodnia wynikającym 

z planu lekcji w godz. 9.00 – 14.00. Nauczyciel informuje uczniów przez e –dziennik 

Librus o temacie lekcji, miejscu zamieszczenia treści materiału, z którym mają się 

zapoznać.  

5. Nauczyciel zamieszcza zadania domowe, prace klasowe, kartkówki i inne materiały 

dotyczące lekcji w module “Zadania domowe”, w Wiadomości e-dziennika Librus lub  

w aplikacji Forms Office 365. Zaznacza wymogi przesłania plików przez uczniów 

 i podaje termin ich odesłania.  

6. Informacje o pracach pisemnych ( kartkówki, sprawdziany, prace klasowe), lekcjach 

on-line są zamieszczane w “Terminarzu” w e-dzienniku Librus. 

7. Ocenie podlega wiedza i umiejętności zawarte w przesłanych materiałach do lekcji lub 

wskazanego tematu z podręcznika uzupełnione wskazówkami (pytaniami), na co 

należy zwrócić uwagę opracowując zagadnienie. 

8. Uczeń ma możliwość przyjścia do szkoły i poprawienia oceny w formie ustnej lub 

pisemnej po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz narzędzi, z których będzie korzystał 

z nauczycielem. 

 

§2 

Uczniowie będą oceniani za: 

1. sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, testy. Są one wysyłane przez nauczyciela za 

pomocą e- dziennika Librus lub aplikacji Forms w pakiecie Office 365. Uczeń może 

odesłać wyżej wymienione prace także za pomocą PDF, Word, 

2. wykonane zadania: karty pracy, pisemne odpowiedzi, ćwiczenia, referaty, prezentacje,  

odpowiedzi ustne z wykorzystaniem aplikacji Teams z pakietu Office 365 oraz innych 

po ustaleniu z nauczycielem. Informację o korzystaniu z innych narzędzi komunikacji 

należy umieścić w Wiadomościach e-dziennika Librus ( kontakt uczeń - nauczyciel), 

3. niewykonanie we wskazanym terminie zadania bez podania przyczyn, traktowane jest, 

jako nieprzygotowanie do zajęć i skutkuje oceną niedostateczną, 

4. poprawy zadanych prac są umożliwiane zależnie od indywidualnej sytuacji 

sygnalizowanej przez ucznia, rodzica, wychowawcę w e-dzienniku Librus. Nauczyciel 

odblokowuje możliwość przesłania pliku w module Zadania domowe, 

5. prace niesamodzielne, kopie prac innych uczniów są oceniane na ocenę 

niedostateczną, bez możliwości jej poprawy, 



6. uczeń może umówić się na indywidualne omówienie ocenionych prac w formie 

konsultacji on-line, 

§3 

 

Ocena zachowania ucznia będzie wystawiona zgodnie ze statutem Zespołu  

z uwzględnieniem systematyczności i terminowości odsyłania prac w okresie zdalnego 

nauczania.    

§4 

 

1. Pozostałe zasady oceniania zawarte w Statucie Zespołu i Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania nie ulegają zmianie.  

2. Zmiany Systemu Oceniania obowiązują w okresie prowadzenia zdalnego nauczania. 

 


