
Załącznik nr 1  

Zdalne nauczanie – zasady oraz sposoby sprawdzania osiągnięd i postępów uczniów 

Aneks do Warunków i Sposobów Oceniania Wewnątrzszkolnego 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach 

I. Nauczanie zdalne prowadzone jest w formie:  

1.  materiałów przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail ucznia 

(np. linki do stron z materiałami edukacyjnymi, tematy do samodzielnego 

opracowania w oparciu o podane źródło) , 

2. materiałów zawartych w plikach umieszczonych w Chmurze na Dysku Google lub 

innej przyjętej przez szkołę lub nauczyciela formie, 

3. wskazówek i instrukcji przekazanych poprzez komunikatory – wskazane przez szkołę 

lub nauczyciela. 

 

 Zajęcia lekcyjne oraz lekcje on-line odbywają się zgodnie z planem lekcji – za pomocą 

platformy / aplikacji ustalonej przez Szkołę, wskazanej przez nauczyciela. 

 Podczas zajęd lekcyjnych lub lekcji on-line pracujemy z podręcznikiem lub innym źródłem 

wskazanym przez nauczyciela, dostępnym uczniowi (np. e-podręcznik). 

 Dopuszcza się prowadzenie lekcji przez wideokomunikatory - uczniowie zostają o niej 

powiadomieni minimum jeden dzieo wcześniej poprzez dziennik elektroniczny. 

  Dodatkowe zadania w formie pdf, scanów itp. nauczyciel przesyła poprzez dziennik 

elektroniczny – moduł: Zadania domowe lub adres mailowy ucznia. 

 W przypadku dwiczeo ze słuchu uczeo otrzymuje link do nagrania i zadania, które należy 

wykonad. 

  Nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania prac (data, godzina). 

 Testy, kartkówki i sprawdziany, które są podstawą do oceny, uczniowie rozwiązują na 

platformie edukacyjnej w ściśle określonym czasie (data i godzina), o którym uczniowie będą 

powiadomieni z kilkudniowym wyprzedzeniem (np. zapis w dzienniku elektronicznym w 

zakładce: Sprawdziany). 

 Nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą 

traktowane jak brak zadania lub nieobecnośd na kartkówce. 

 Termin oceniania prac – jak dotychczas, zgodnie z WiSOW.  

 Nauczyciel podaje instrukcje do zadao, nad którymi uczeo pracuje samodzielnie, za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub załącznika/informacji mailowych.  

 Nauczyciel ma obowiązek przekazad uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WiSOW), aby 

uczeo pracując samodzielnie miał możliwośd poprawy oceny. 

Odpowiedzi ustne  

 Uczeo oceniany jest podczas rozmowy on-line ( poprzez wskazany przez nauczyciela 

komunikator) w czasie rzeczywistym (lekcja on-line powinna się odbywad zgodnie z planem 

lekcji). 

 Uczeo nagrywa swoją wypowiedź na zadany temat i przesyła ją nauczycielowi do oceny w 

terminie określonym przez nauczyciela. 



 

Pozostałe zadania  

 Informację o zadaniu domowym uczeo otrzymuje przez dziennik elektroniczny (w module: 

Wiadomości i Zadania domowe). 

 Nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania. 

 Uczeo ma obowiązek przesład zadanie do nauczyciela poprzez dziennik lekcyjny (moduł: 

Zadania domowe) lub na adres poczty elektronicznej. 

 Uczeo ma obowiązek rozwiązad zadania na platformie lub przesład je do nauczyciela w 

wyznaczonym terminie. 

 Zadania przesłane po wyznaczonym terminie lub nierozwiązane na platformie będą 

traktowane jak brak zadania. 

 Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do testu, kartkówki, sprawdzianu lub 

odrobienia zdania domowego możliwe jest na podstawie przedstawionego zwolnienia 

lekarskiego lub usprawiedliwienia rodzica przesłanego przez dziennik elektroniczny - choroba 

ucznia. 

 Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane zostaną do 

dziennika elektronicznego.  

 W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele uwzględniają 

zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach  poradni. 
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