
ZASADY OCENIANIA  
PODCZAS PRACY ZDALNEJ/ NA ODLEGŁOŚĆ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46  
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W LUBLINIE 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie 
zdalne  

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość mają 
charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne 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. 

3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej/na 
odległość ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych 
przedmiotów. 

4. Ocenianiu podlega wiedza i umiejętności ujęte w informacjach przesyłanych 
uczniom/rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, z każdego przedmiotu, za 
pośrednictwem: dzienników elektronicznych Librus, Vulcan, sms, połączeń 
telefonicznych, komunikatora Messenger, wiadomości przesyłanych mailowo na 
podane przez nauczycieli adresy e-mailowe, platform edukacyjnych do 
prowadzenia lekcji online. 

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do tych informacji (patrz punkt 4), jego 
rodzic/opiekun prawny informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem 
ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów. 

6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w 
Statucie Szkoły Podstawowej Nr 46 w Lublinie. 

7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 
opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez 
dziennik elektroniczny. 

 

Aneks do kryteriów oceniania edukacja wczesnoszkolna – nauczanie zdalne/na 
odległość: 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Dyrektor Szkoły 
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 46 w Lublinie postanawia 
na czas trwania nauczania na odległość w klasach I – III, że ocenianiu podlegać będzie: 

 



Edukacja polonistyczna: 

 umiejętność czytania głośnego 
 umiejętność czytania ze zrozumieniem 
 prawidłowość pisania i łączenia liter 
 poprawność przepisywania wyrazów i zdań 
 czytelność i estetyka pisma 
 umiejętność pisania po śladzie, przepisywania i umieszczania liter w liniaturze 
 poprawność ortograficzna, gramatyczna, interpunkcyjna zapisanych tekstów 
 rozpoznawanie części mowy 
 umiejętność pisania opisów i opowiadań 
 poprawność formułowania pytań i zapisywania odpowiedzi na nie 
 umiejętność pisania tekstów użytkowych: zaproszenie, ogłoszenie, list 
 praca z lekturą szkolną 

Edukacja matematyczna: 

 poprawność wykonywanych obliczeń: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 
dzielenie 

 poprawność rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych o różnej 
tematyce 

 wykonywanie obliczeń dotyczących jednostek miar, obliczeń zegarowych i 
kalendarzowych 

 klasyfikowanie obiektów według podanej cechy 
 określanie kierunków i położenia obiektów 
 rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych  
 obliczanie obwodów figur 

Edukacja przyrodnicza: 

 znajomość pór roku i ich cech charakterystycznych 
 rozpoznawanie i nazywanie poznanych roślin i zwierząt 
 wiadomości o poznanych ekosystemach 
 wnioski z doświadczeń i obserwacji przyrodniczych 

Edukacja plastyczna: 

 dokładność i estetyka wykonanych prac  
 wiadomości teoretyczne dla poszczególnych poziomów I – III ustalone przez 

nauczyciela 

Edukacja techniczna: 

 dokładność i estetyka wykonanych prac  
 wiadomości teoretyczne dla poszczególnych poziomów I – III ustalone przez 

nauczyciela 

 



Edukacja informatyczna: 

 posługiwanie się edytorem tekstu i grafiki 
 tworzenie tekstów, rysunków w programie Paint 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: 

 teoretyczna znajomość zasad gier zespołowych 
 znajomość zasad zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia 
 umiejętność ubierania się ze względu na pogodę 

Edukacja społeczna: 

 pracowitość i obowiązkowość 

Edukacja muzyczna: 

 aktywne słuchanie muzyki (słuchanie + wykonanie ćwiczenia do utworu) 
 prowadzenie zeszytu 
 dla chętnych - śpiew indywidualny, gra na instrumentach, tworzenie 

Edukacja językowa. Język obcy nowożytny – język angielski: 

 dopasowywanie obrazka do usłyszanego tekstu 
 kolorowanie obrazka zgodnie z usłyszanym tekstem 
 rozróżnianie prawdziwych i fałszywych stwierdzeń związanych z usłyszanym 

tekstem 
 odczytywanie i rozpoznawanie wybranych słówek i zwrotów 
 pisanie wyrazów po śladzie 
 przepisywanie wyrazów, zwrotów i zdań 
 umiejętność uzupełniania zdań brakującymi wyrazami 
 układanie i zapisywanie prostych zdań 
 dobieranie tekstu do obrazka 
 rozumienie pisemnych poleceń do ćwiczeń 
 umiejętność czytania historyjek i prostych tekstów 
 znajomość słówek 

Etyka: 

 prace domowe, 
 prace dodatkowe (w formie rysunków, prac plastycznych i technicznych) 
 wypowiedzi pisemne 

Religia: 

Podręcznik z zestawem ćwiczeń. Sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej 
jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zestawu ćwiczeń. 
Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 



Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności, osiągnięcia ucznia. 
Korzystanie z podręcznika i innych materiałów katechetycznych.  

Uwagi: 

1. W okresie zdalnego nauczania/na odległość nauczyciel ocenia prace ucznia z 
wykorzystaniem wskazanych przez siebie narzędzi. 

2. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje o niej uczniów 
oraz rodziców/opiekunów prawnych. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje 
podstawę programową. 

3. Nauczyciel określa i planuje czas wykonania poszczególnych zadań tak, by uczeń mógł 
zachować właściwe normy i higienę pracy, podczas nauki zdalnej/na odległość. 

4. W czasie trwania nauki zdalnej/na odległość nauczyciel może oceniać sprawdziany, 
kartkówki, testy, karty pracy i inne wytwory pracy dzieci zgodnie z obowiązującymi i 
zawartymi w Statucie Szkoły kryteriami. 

 


