
Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  

– nauczanie zdalne  

 

1. Wewnątrzszkolny System 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 na terenie szkoły. 

2. Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną           
klasą poprzez urządzenia komputerowe z łączem do Internetu (komputer,         
tablet, smartfon) przy użyciu usług G Suite dla Szkół i Uczelni           
dedykowanych jako system e-learningowy szkoły oraz przez dziennik        
elektroniczny. 

3. Udział ucznia w lekcjach online jest obowiązkowy. Uczeń powinien         
do lekcji być przygotowany, mieć włączoną kamerę i mikrofon.         
Zaleca się pracę zdalną z wykorzystaniem komputera.  

4. Podczas zdalnego nauczania realizowany jest podział godzin aktualnie        
obowiązujący w szkole.  

5. Jednostka lekcyjna podczas pracy online nie powinna przekraczać 30         
minut, a kontakt wideo nauczyciela z uczniami powinien odbywać się          
każdorazowo.  

6. W zdalnej pracy każdy uczeń oraz nauczyciel wykorzystuje przypisane         
mu konto w domenie pspbrzezinka.spsk.pl 

7. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala         
ocen zapisana w Statucie szkoły oraz w przedmiotowych systemach         
oceniania. 

8. W zdalnym nauczaniu ocenie podlegają następujące aktywności uczniów:  
● odpowiedzi ustne w czasie lekcji online, 
● prace pisane przesyłane cyfrowo, 
● aktywność na lekcjach online,  
● terminowość odsyłania prac,  
● praca własna podczas zajęć,  
● zadanie domowe,  
● systematyczność pracy, 
● postawa wobec przedmiotu, 



● wykonanie zadań online (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) a          
następnie przesłanie ich za pośrednictwem aplikacji Classroom; 

● wykonywanie testów online. 
9. Wszystkie formy aktywności zaplanowane przez nauczyciela w       

Classroom są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich           
ocenę.  

10. Udział w lekcji online, przesyłanie prac pisemnych, kontakt z          
nauczycielem odbywa się za pośrednictwem aplikacji Classroom (tylko i         
wyłacznie z konta uczniowskiego założonego w domenie       
pspbrzezinka.spsk.pl). 

11. Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie zadanej pracy i poinformowanie           
uczniów o ocenach, analizie pracy oraz terminach i możliwych sposobach          
poprawy.  

12. System oceniania w nauczaniu zdalnym zostaje włączony do         
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawartego w Statucie szkoły. 

13. Uczeń na początku każdej lekcji zgłasza swoją obecność nauczycielowi          
prowadzącemu zajęcia. Natomiast każdą nieobecność nauczyciel zgłasza       
do dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze kroki. 

14. Nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona przez rodzica tego         
samego dnia u wychowawcy klasy.  

15. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania         
wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym          
przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

16. Niewykonanie zadania w terminie do 14 dni skutkuje oceną          
niedostateczną.  

17. Brak dostępu do sprzętu komputerowego i internetu należy niezwłocznie          
zgłosić Dyrektorowi szkoły.  

18. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami          
umieszczonymi w statucie szkoły.  
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