
ZASADY OCENIANIA W CZASIE PRACY ZDALNEJ oraz NAUKI ONLINE 

w ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH im.św. Jana Bosko w Sosnowcu 

 

Powstałe w związku ze zmianą ustawy Prawo Oświatowe - art.28 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID –19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. 

z 7 marca 2020 r. poz. 374) 

Rozporządzenia MEN z dnia 11 .03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

Rozporządzenie MEN z dnia20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

Rozporządzenie MEN z dnia25 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

Wewnątrzszkolny System Oceniania- nauczanie zdalne / online dla Katolickiej Niepublicznej 

Szkoły oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącym (dotyczy to przedmiotów 

realizowanych na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym).  

Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym/ online ma charakter przejściowy. 

Wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania 

postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma przekazywania 

wiedzy przez nauczycieli jest niemożliwa do kontynuowania. 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej / online ujęte są w 

aneksach do kryteriów przedmiotowych systemów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

Na podstawie aneksów do kryteriów przedmiotowych systemów oceniania ustalone zostały 

ogólne zasady oceniania.  

 



Przedmiotowy system oceniania 

uczniów klas I-IV liceum ogólnokształcącego (poziom podstawowy i rozszerzony) 

w nauczaniu zdalnym/online 

 

Zespoły przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczyciele następujących przedmiotów:  

- zespół przedmiotów humanistycznych: język polski, historia, historia i społeczeństwo, 

wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, religia, przedsiębiorczość, filozofia 

- zespół przedmiotów matematyczno- informatycznych: matematyka, informatyka 

- zespół języków obcych: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łaciński  

- zespół przedmiotów przyrodniczych: biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda  

- zespół przedmiotów artystycznych: plastyka, muzyka, technika 

-zespół wychowania fizycznego: wychowanie fizyczne 

- edukacja dla bezpieczeństwa  

ustalili następujące zasady oceniania:  

1. Ocenianie zdalne postępów uczniów w nauce następuje na bieżąco w trakcie kontaktu 

online za pośrednictwem platformy oraz e - dziennika Vulcan.  

2. Ocenie podlegają wiedza, aktywność i umiejętności uczniów. Ocena ma wzbudzać w 

uczniu pozytywne nastawienie do zajęć, aktywować go do czynnego uczestnictwa w nich, 

motywować do rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań danym przedmiotem.  

3. Uczeń w ciągu trwania zajęć zdalnych/ online podlega systematycznej i obiektywnej 

ocenie w zakresie wiedzy i umiejętności.  

4. Nauczyciele dostosowują zdalny system nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i możliwości edukacyjnych uczniów.  

5. Ocena nie może być uzależniona od dostępu do urządzeń służących do komunikacji oraz 

umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego.  



6. Ocenie podlegają wszystkie aktywności wskazane przez nauczyciela (praca domowa, 

kartkówki, referat, praca w grupach, sprawdziany, wypowiedzi ustne itp.).  

7. Kontroli i ocenie mogą podlegać wykonane i przesłane prace uczniów: karty pracy, 

zadania z podręcznika, ćwiczeń, projekty, quizy, dyskusje i inne formy zlecone przez 

nauczyciela odpowiednie do realizowanych treści nauczania. Uczniowi odsyłają je we 

wskazany przez nauczyciela sposób.   

8. W  przypadku braku możliwości korzystania z komputera, Internetu lub innych ograniczeń 

technicznych nauczyciel ma zaproponować uczniowi inny sposób wykonania zadań. 

9. Uczeń powinien zostać dokładnie poinformowany o warunkach wykonania zadania,  

o formie pracy, czasie i terminie wykonania oraz sposobie przesłania pracy nauczycielowi. 

10. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy zaplanowywane przez nauczyciele w czasie 

zdalnego nauczania/ nauczania online są obowiązkowe dla ucznia.  

11. Termin wysyłania prac do nauczyciela zostaje ustalony przez nauczyciela (nie dłużej niż 

14 dni).  

12. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób bez podania źródeł jest plagiatem i nie 

będzie podlegało ocenie. 

13. Uczeń ma prawo poprawić pracę pisemną - w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania 

oceny. Możliwość poprawienia ocen otrzymanych w czasie nauczania zdalnego/ online  w 

następuje, sposób i w termin zostaje ustalony z nauczycielem.  

14. Wszystkie formy oceniania mają rangę 3 w tym oceny z poprawy.  

15. Bezpośrednim źródłem informacji o otrzymanej ocenie jest dziennik elektroniczny.  

16. Nauczyciele utrzymują kontakt z Rodzicami za pomocą wiadomości w dzienniku 

elektronicznym oraz konsultacji na platformie. 

18. W przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń powinien przeczytać wskazany przez 

nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzeć film instruktażowy, odpowiedzieć na pytania 

w formie pisemnej oraz wykonać zadania praktyczne. Zadania praktyczne nie są 

obowiązkowe, a stanowią jedynie propozycję nauczyciela do podjęcia aktywności.  



  

 

Sosnowiec, 25.03.2020 r. 

 


