
Zasady oceniania w Szkole Podstawowej w Wysokienicach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania  systemu oświaty

                            od 25. 03. 2020 r. - 10.04.2020 r.

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

- Przydatność
   Ocenianie powinno dotyczyć wiadomości i umiejętności, które uczeń może

zdobyć sam, ukierunkowany przez nauczyciela na odległość.

   Ocenianie  powinno  motywować  ucznia  do  podejmowania  wysiłku  oraz
skłaniać do zacieśniania współpracy z nauczycielem.

- Wielozadaniowość

      Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń
będzie miał możliwość prezentacji swojej wiedzy i umiejętności. 

  - Jawność

       Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne
dla uczniów i rodziców. 

      Przy wystawieniu oceny nauczyciel będzie brał pod uwagę:

- Konkretną pracę ucznia, która  ma być wykonana

- Zaangażowanie ucznia tzn. wysiłek włożony w wykonanie pracy

- Poprawność odpowiedzi, czy praca jest zgodna z tematem, 

-Terminowość - nauczyciel daje termin dostosowany do indywidualnych możliwości

ucznia, a uczeń  musi wykonać ją w podanym przez nauczyciela czasie.

Zasady  pracy  na  odległość,  monitorowania  postępów  i  ocenę  z  wychowania

fizycznego, przedstawia załącznik nr 1

Uczeń  wykonując  zadane  prace,  może  korzystać  z  zasobów internetu  i  innych
dostępnych źródeł informacji. Jednak nie może w sposób bezpośredni kopiować cudzych
prac i  przysłać ich jako własnych, bo to skutkuje oceną niedostateczną.  



Formy i zasady oceniania:

Forma Zakres
treści

Terminy
ocen

Zasady
sprawdzenia

Prace
sprawdzaj
ą  wiedzę
uczniów

Jeden  dział
obszerny
lub
mniejsze
działy

1 ocena do 
10. 04.2020

Pr Praca w formie 
pisemnych 
odpowiedzi na 
pytania 
W edukacji 
wczesnoszkolnej
-praca 
plastyczna

Pisemne
praca

ucznia w
zeszycie,
ćwiczeń
lub na

osobnej
pracy

M    Materiał 
nauczania z
bieżącej 
lekcji 

1 lub 2 
oceny do 
10.04.2020 

Prace zadane  
należy wykonać 
zawsze, 
nauczyciel może 
poprosić raz na 
tydzień lub 2 tyg 
o przesłanie 
skanu lub zdjęcia
pracy

Praca
dodatkowa
dla
chętnych

Materiał
dodatkowy

1 ocena
10. 04.2020

Mogą to być 
prezentacje, 
plakaty na 
zadany temat lub
propozycje 
uczniów

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.
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