
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

PROCEDURA  OCENIANIA ON-LINE   

w klasach I -III Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sándora Petőfiego  

 

Ocenianie w nauczaniu na odległość wprowadza się w okresie, w którym tradycyjna forma 

realizacji zajęć jest niemożliwa. Jego celem jest monitorowanie i sprawdzanie postępów 

edukacyjnych na czas nauki zdalnej. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej oraz 

zdalne monitorowanie, sprawdzanie postępów edukacyjnych na czas nauki zdalnej odbywać 

się będzie z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Microsoft Office. 

Narzędzia wykorzystywane w czasie zdalnego nauczania to: MS Teams. 

 

1. W nauczaniu zdalnym, w edukacji wczesnoszkolnej, dokonywane będzie ocenianie 

bieżących postępów w nauce. 

2. Ocenianiu podlegać będą: 

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b. zachowanie ucznia. 

3. Osiągnięcia ucznia oceniane będą: 

a. na podstawie umiejętności prezentowanych przez ucznia w bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem oraz aktywności np. podczas lekcji on-line. 

b. na podstawie wykonanych przez ucznia prac, które wskazał mu nauczyciel i opatrzył 

komentarzem: „Praca podlegająca ocenie - należy odesłać do dnia…”. Prace należy wysłać za 

pośrednictwem MS Teams (zakładka „Prace” lub w inne miejsce wskazane przez nauczyciela 

na MS Teams) 

4. Informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzymuje                                  

w zrozumiałej dla niego formie, tzn. komentarza słownego wskazującego poziom jego 

umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy i ewentualnego znaku graficznego (np. buźki, 

słoneczka, serduszka), jako informację zwrotną. Znaki graficzne nie będą wpisywane do 

dziennika elektronicznego. 

5. W dzienniku elektronicznym Librus ocenianie bieżące osiągnięć ucznia dokonywane będzie 

w sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6. 

6. Ocenianiu będzie podlegać również zachowanie uczniów w szczególności w obszarze 



„wywiązywanie się z obowiązków ucznia”. Pod uwagę będą brane, m.in. systematyczność 

w pracy i terminowość wykonywania prac.  

7. Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania będą ocenami 

opisowymi.  

8. Jeśli uczeń nie będzie miał kilkudniowego dostępu do sprzętu komputerowego lub Internetu, 

nauczyciel umożliwi mu wykonanie wszystkich zadań na ocenę w alternatywny sposób. 

9. Jeśli nauczyciel nie otrzyma prac ucznia dłużej niż 5 dni i zauważy, że w tym czasie uczeń 

nie uczestniczy w zajęciach on-line bez usprawiedliwienia, poinformuje o tym dyrektora 

szkoły.  Dyrektor wyśle upomnienie do rodziców. Jeśli to nie poskutkuje, dyrektor wystąpi do 

sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną.  Rodzic kontaktuje się ze szkołą za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus i w nim może usprawiedliwiać brak 

aktywności swojego dziecka. 


