
Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania w klasach 1-3  – nauka zdalna. 

 

I. W związku z koniecznością prowadzenia nauczania na odległość wprowadza się aneks do 

kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej.  

 W okresie nauczania zdalnego nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę 

programową równomiernie obciążając uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.  

 Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniom (na miarę możliwości) 

odpowiednich warunków do nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania 

dziecka w systematycznym uczeniu się.  

 Wszystkie zadania powinny być wykonywane w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Nauczyciel uwzględnia jednak trudności, które mogą powstać w czasie 

nauczania w domu, wówczas może indywidualnie zmienić podany wcześniej termin 

i/lub formę realizacji.  

 Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii 

wykonywanych zadań. ( w godzinach lekcyjnych wg planu lekcyjnego) 

 Nauczyciel minimum raz w tygodniu ocenia postępy ucznia biorąc pod uwagę 

samodzielne wykonane zadań, prace plastyczne, techniczne,  ćwiczenia 

przygotowywane na wskazany przez nauczyciela temat, obowiązkowość, aktywność, 

włożony wysiłek oraz możliwości psychofizyczne.  

II. Celem oceniania w klasach I-III podczas nauki zdalnej jest: realizacje podstawy 

programowej, kontrolowanie postępów uczniów, motywowanie ich do systematycznej pracy 

w domu, informowanie ucznia i rodziców, o dokonanych postępach w odniesieniu do 

opracowanego materiału.  

 Ocena bieżąca ma formę:  

- opisową w formie komentarza słownego  

- kodu cyfrowego zgodnie z WZO. 

 

1. Uczniowie podczas nauki zdalnej będą oceniani za: 

- zadania domowe 

- sprawności językowe tj.: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie, zastosowanie wiedzy w 

praktyce 

- aktywny udział w spotkaniach na  Hangouts, WhatsApp 

- karty pracy zadania domowe - praca samodzielna 

- prace dodatkowe 

 

2. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to Librus, Messenger, Quizizz, 

WhatsApp. 

 

3. Nauka odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu zamieszczonego na stronie 

szkoły lub indywidualnie ustalonego z nauczycielem i rodzicami. Każdy uczeń ma obowiązek 
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uczestniczyć w takich zajęciach. Nieobecność ucznia na spotkaniach będzie odnotowywana w 

dzienniku Librus. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość Internetu w domu 

ucznia. Obecność sprawdzana jest każdorazowo na zajęciach. Nauczyciel ma prawo 

sprawdzić w trakcie zajęć, czy uczeń jest obecny. W sytuacji braku reakcji ze strony ucznia 

(mimo widocznej jego obecności), nauczyciel ma prawo odnotować brak aktywności ucznia 

na zajęciach. 

 

4. Na każdym spotkaniu na Hangouts, WhatsApp uczniowie mają włączone kamerki 

internetowe oraz mikrofony. 

 

5. Wszelkie materiały tj. notatki z każdych zajęć zamieszczane są na stronie szkoły 

www.radowiska.pl w zakładce NAUKA ZDALNA. Wiadomość o dołączeniu zadań wysyłana 

jest do rodziców przez dziennik Librus. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek 

uzupełnić notatki z zajęć. 

 

6. Czas na wykonanie zadań z pracy samodzielnej określa nauczyciel. Wykonanie zadania 

uczeń wysyła nauczycielowi w wskazanym terminie.   

 

7. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 

każdorazowo jako brak zadania domowego. Po zleconych pięciu kolejnych zadań, nauczyciel 

podsumowuje dotychczasową pracę ucznia i wstawia oceny. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości, 

czy praca została wykonana samodzielnie ma prawo dopytać ucznia lub zlecić dodatkowe 

zadanie weryfikujące wiedzę.   
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