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Zasady oceniania podczas pracy zdalnej                   

i nauczania hybrydowego 

Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania 

 z Przyrody 

Rok szkolny 2021/2022 
 

 

1. Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z klasą poprzez urządzenia takie 

jak: komputer, tablet, telefon, przy użyciu e-dziennika Librus i różnego rodzaju platform 

edukacyjnych. 

2. Podczas nauczania zdalnego uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa (włączona kamera, 

mikrofon/komunikator) w zajęciach on-line oraz systematycznego przesyłania zadanych prac. 

3. Nauczyciel może umieszczać materiały do zajęć na platformie Classroom lub podawać je w trakcie 

trwania lekcji on-line.  

4. W przypadku udostępniania materiałów przez nauczyciela powinny one zawierać: 

a. temat zajęć 

b. zadania i w razie konieczności wskazówki do ich wykonania, 

c. linki lub informacje gdzie uczniowie znajdą potrzebne materiały, 

d. termin wykonania pracy, 

e. informacje o sposobie przesłania pracy do nauczyciela. 

5. Ocenianiu podlegają umiejętności nabyte podczas samodzielnej pracy ucznia w domu na podstawie 

udziału w lekcjach on-line i udostępnionych przez nauczyciela materiałów multimedialnych. 
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6. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego i hybrydowego obowiązuje dotychczasowa 

skala ocen i wag oraz rodzaje ocenianych aktywności zawarte w PSO. 

Dodatkowo podczas  nauki zdalnej lub hybrydowej wprowadzona zostaje aktywność "test on-line". 

7. Oceny wstawiane są do e-dziennika Librus. 

8. Na prośbę nauczyciela, uczeń jest zobowiązany odsyłać wykonane zadania np.: prezentacje 

multimedialne, zdjęcia wykonanych w zeszycie zadań, wypełnione karty pracy. Prace zamieszczane 

są w Classroom lub na wyraźne polecenie nauczyciela przesyłane są przez e-mail na adres podany 

przez nauczyciela. Uczeń zobowiązany jest zapisać na poczcie swoje prace w folderze „Wysłane”. 

9.  O terminie i sposobie odsyłania prac decyduje nauczyciel, informując wcześniej uczniów. 

10. Uczniowie są zobowiązani do wykonania zadań przesłanych przez nauczyciela.  

11. W przypadku pracy na ocenę nieoddanie pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

12. W przypadku problemów technicznych uczniowie i/lub rodzice powinni skontaktować się  

z nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika Librus i zgłosić ten fakt. 

13. Nauczyciel może stosować w okresie pracy zdalnej elementy oceniania kształtującego. W ramach 

oceny pracy uczeń może otrzymać także komentarz do wykonanego przez siebie zadania lub kartę  

z odpowiedziami do weryfikacji swojej pracy. 

14. W przypadku choroby dziecka rodzic powinien poinformować szkołę o niemożności wykonania 

zadania w wyznaczonym terminie i ustalić termin oddania pracy. 

15. Zawsze brane są pod uwagę możliwości uczniów oraz możliwości sprzętu i sieci. 

16. Rodzice i/lub uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielem przez e-dziennik Librus. Nauczyciel 

zobowiązany jest do udzielenia informacji zwrotnej w ciągu dwóch dni roboczych. W szczególnych 

przypadkach czas ten może się wydłużyć. 

 

 

Opracowała : Krystyna Kamka. 

 
 

 

 


