
ANEKS DO WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWAŁ II W BARANOWIE 

                                      

W związku ze znowelizowaniem rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493) zmianie 

ulegają formy nauczania na nauczanie on-line oraz sposoby oceniania ucznia.  

Od dnia 25 marca do czasu zawieszenia obowiązywania rozporządzenia MEN z 25 marca 

2020r.w (Dz. U. poz. poz. 493) 

a) uczniowie w klasach I-III będą oceniani za: 

1. Aktywność w czasie zajęć - za wyjątkową aktywność uczeń może otrzymać plusa (+), 

a pięć plusów da ocenę bardzo dobrą. 

2. Technikę czytania tekstów przygotowanych i nowych za co uczeń otrzyma ocenę. 

3. Odpowiedź ustna nt. przeczytanych i wysłuchanych tekstów oraz treści 

ortograficznych i gramatycznych, za co otrzyma ocenę. 

4. Prace pisemne - wykonane i przesłane nauczycielowi kart pracy będą oceniane za 

pomocą (+) za dobrze wykonaną pracę, (–) za brak pracy, a praca wysłana, ale 

niepoprawna pozostaje bez oceny. 

5. Recytację wiersza. 

6. Prace plastyczne przesłane drogą mailową do nauczyciela w ustalonym terminie. 

b) uczniowie  w klasach IV - VIII będą oceniani za: 

1. Aktywność na lekcji - za wyjątkową aktywność na lekcji można zdobyć plusa (+) pięć 

plusów daje ocenę bardzo dobrą za aktywność. 

2. Pracę domową - wysłaną do nauczyciela na jego prośbę. Każda wysłana praca  

poprawnie zrobiona, daje plus (+), praca niewysłana minus (-), a praca wysłana, ale 

niepoprawna pozostaje bez oceny. Za pięć  plusów stawiamy ocenę bardzo dobrą, a za 

trzy minusy ocenę niedostateczną.  

3. Odpowiedź ustną - z ostatniej lekcji lub trzech ostatnich lekcji. 

4. Projekt multimedialny – wysłany na emaila nauczyciela. 

5. Pracę pisemną - wysłana na email nauczyciela. Wszystkie prace pisemne muszą być 

wysyłane na emaila nauczyciela w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, niekiedy 

w obrębie jednostki lekcyjnej, jeśli taka forma pracy jest wcześniej zapowiedziana przez 



nauczyciela. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, że praca jest 

niesamodzielna, uczeń otrzymuje ocenę negatywną. 

6. Recytację wiersza lub zaśpiewanie piosenki. 

7. Czytanie ze zrozumieniem - umiejętność głośnego czytania i tłumaczenia tekstu, 

odpowiadanie na pytania do tekstu. 

8. Słuchanie ze zrozumieniem.  

9. Pracę plastyczną - przesłanie zdjęcia. 

10. Zaśpiewanie piosenki. 

11. Aktywność fizyczna ucznia - nagranie przesłane do nauczyciela. 

 

O ocenach uczniów rodzice będą informowani drogą mailową. 

 


