
ANEKS DO SZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA 

Nauka zdalna – kształcenie na odległość: 

1. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze są realizowane z wykorzystaniem metod 
Microsoft Office 365, Teams 

2. Lekcje są prowadzone zgodnie z obowiązującym  w danym dniu planem lekcji. 
Ustalony jest tygodniowy zakres materiału uwzględniający realizację podstawy 
programowej, zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia i równomierne 
obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu.  

3. Wykorzystywane są  różnorodne metody i techniki kształcenia: 
 Nauczyciele prowadza lekcje on line i przekazują informację na temat 

samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem  aplikacji Teams 
 Wszelkie informacje mogą być w wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym, wychowawcą i Dyrektorem przekazywane 
również za pomocą innych, ustalonych z rodzicami komunikatorów  

  Audiowizualne środki przekazu, m.in. programy telewizyjne, filmy, audycje. 
 Środki multimedialne, m. in. prezentacje, 
 Interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie i na 

telefonie. 

4. Zadania i  materiały powinny być udostępnione dla uczniów zgodnie z 
obowiązującym w danym dniu  planem lekcji  

5. W przypadku choroby dziecka lub problemów technicznych rodzic powinien 
poinformować o tym szkołę. Uczeń jest zobowiązany uzupełnić zaległy materiał 
według ustalonych z poszczególnymi nauczycielami PSO.  

6. Uczeń zobowiązany jest: 
 Do udziału w lekcjach on line, które są prowadzone zgodnie z obowiązującym  

w danym dniu planem lekcji korzystając z Microsoft Office 365, Teams. 
  Systematycznie realizować zakres materiału zleconego przez nauczyciela, 
 Korzystać z narzędzi dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
 Przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe, 
 Odsyłać nauczycielowi opracowane materiały korzystając z Microsoft Office 

365, Teams 
  Jeżeli uczeń nie przesłał pracy w wyznaczonym nauczyciel zaznacza brak 

zadania, w następnej kolejności informuje wychowawcę, 
 Przestrzegać zasad BHP podczas pracy, 
 Przestrzegać zasadę ochrony wizerunku uczestników lekcji on-line: 

obowiązuje zakaz nagrywania, przekazywania informacji osobom trzecim, 
udostępniania lekcji, zdjęć (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych  osobowych) 

 Aktywnie uczestniczyć w lekcji,  odnosić się ze wzajemnym szacunkiem. 
 W przypadku trudności z realizacją materiału/zadania niezwłocznie 

poinformować o tym nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy. 



 W czasie lekcji on-line nie nagrywa, nie robi zrzutów ekranu oraz zdjęć. 
Utrwalanie czyjegoś wizerunku bez jego zgody jest złamaniem prawa. 
 

7. Nauczyciel: 
 

 Wspiera ucznia w procesie dydaktycznym, 
 Wskazuje uczniowi sposób i formę realizacji zagadnień, 
 Motywuje do systematycznej pracy, 
 Wykorzystuje w kształceniu na odległość różnorodne metody, formy i techniki 

uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości ucznia, 
 Monitoruje i sprawdza wiedzę uczniów oraz postępy w nauce, 
  Informuje ucznia o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania jego 

osiągnięć edukacyjnych. 
 Uzupełnia frekwencję, korzystając z Microsoft Office 365, Teams  

 

Ocenianie: 

1. Aktywności, które będą oceniane podczas nauczania zdalnego będą miały wagę  1  

2. Dodana zostanie kategoria: praca zdalna, w komentarzu do tej oceny nauczyciel 
wyjaśni za co uczeń ją otrzymał 

3. Ocenie może podlegać również zaangażowanie, systematyczność, aktywność ucznia 

4. Nauczyciel może stosować w okresie pracy  zdalnej ocenianie kształtujące lub jego 
elementy. W ramach oceny pracy uczeń może również otrzymać komentarz do 
wykonanego przez siebie zadania lub kartę z odpowiedziami do weryfikacji swojej 
pracy. 

5. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje, sumiennie przygotować się 
do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, przygotować zalecone materiały 

6. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, materiałów i tekstów źródłowych w 
czasie pracy oraz zeszytu przedmiotowego 

7. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod 
każdym tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w 
razie wskazań samodzielnie sporządzona przez ucznia 

8. Pisemne prace domowe (wypracowania) nie są zadawane z lekcji na lekcję. Uczeń jest 
zobowiązany przesłać pisemną pracę domową w ustalonym terminie.  

9. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego, tekstu źródłowego, 
wiadomości z podręcznika czy lektury, obejrzenie filmu, wysłuchanie nagrania. 

10. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej korzystając z Microsoft 
Office 365, Teams , a uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi 
samokształcenia 

11. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 
rodzica. 



12. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik Librus oraz 
korzystając z aplikacji Teams. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego 
monitorowania osiągnięć ucznia 

13. Z treścią SZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice 

 

 


