
Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym 

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chotyłowie 
Zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2020/2021 z dnia 15.09.2020r.  

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 

przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym 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. 

3. Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w materiałach 

przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

4. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są  

w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

5. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania 

prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie. 

6. Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały sumienność, 

terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi  

przez nauczyciela każdego przedmiotu. 

7. W czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen od 1 do 6. 

8. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Chotyłowie. 

9. O zagrożeniach oceną niedostateczną wychowawca i nauczyciele informują 

rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym na miesiąc  

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP (zgodnie ze Statutem Szkoły). 

10. Przy wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu bierze się pod uwagę: 

A. W pierwszym półroczu:  

a. oceny bieżące (zarówno uzyskane w nauczaniu stacjonarnym,  

jak i zdalnym) 

B.   W drugim półroczu: 

b. ocenę śródroczną, 

c. oceny bieżące (zarówno uzyskane w nauczaniu stacjonarnym,  

jak i zdalnym) 

11. Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów pod uwagę będą brane w szczególności:  

a. systematyczność pracy, terminowość odsyłania wykonanych prac z wszystkich 

przedmiotów, 

b. zaangażowanie w pracę zdalną, 

c. przestrzeganie zasad obowiązujących w trakcie trwania lekcji i zajęć online. 

12. W przypadku zakłócania prowadzenia zajęć online lub nieodpowiedniego zachowania 

nauczyciel ma prawo zapisać uwagę o niewłaściwym zachowaniu ucznia na lekcji. 

 



Zasady sprawdzania frekwencji w nauczaniu zdalnym 

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Chotyłowie 
Zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2020/2021 z dnia 15.09.2020r.  

 
 
Zasady odnotowywania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych. Zasady 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów. 

1. Zasady odnotowywania nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych i usprawiedliwiania 

tych nieobecności są jednolite i jednakowo stosowane przez wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej. 

2. Podczas zajęć prowadzonych online obecność ucznia potwierdzona jest jego 

bezpośrednim uczestnictwem w danych zajęciach. Niepojawienie się ucznia na zajęciach 

online skutkuje wpisaniem uczniowi nieobecności na danych zajęciach.  

3. W uzasadnionych przypadkach (choroba lub inna przyczyna losowa)  rodzic ma prawo 

zwolnić dziecko w danym dniu z konkretnych zajęć online (wcześniejsza informacja  

do wychowawcy). 

4. Każda nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych online powinna być usprawiedliwiona 

przez rodzica u wychowawcy klasy.  

5. W przypadku zajęć prowadzonych poprzez wysyłanie materiałów do pracy, obecność 

ucznia na danych zajęciach stwierdza się poprzez odesłanie nauczycielowi wykonanego 

zadania w terminie określonym w przesłanych materiałach. Uczeń ma obowiązek 

wykonywania zadań i poleceń zawartych w materiałach do zajęć. 

6. Szczegółowe zasady odnotowywania obecności/nieobecności ucznia na zajęciach 

zdalnych określa i prowadzi nauczyciel przedmiotu. 

7. Nauczyciele na bieżąco przekazują wychowawcom informacje dotyczące frekwencji 

uczniów na poszczególnych zajęciach/lekcjach. Prowadzona jest kontrola bieżąca 

frekwencji uczniów na zajęciach, a tym samym regularnej realizacji obowiązku 

szkolnego. 

8. Na koniec każdego półrocza wychowawca dokonuje podsumowania frekwencji. 

9. W przypadku braku realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia, wychowawca zgłasza 

problem Dyrektorowi, który decyduje o podejmowaniu stosownych kroków zgodnie  

ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 

 


