
Aneks do kryteriów oceniania przedmiotu- wiedza o 
społeczeństwie 

 

Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym 
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. 

Przez zdalne nauczanie rozumie się nauczanie na odległość z 
wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

Ocenie podlegają: 

 Zdjęcia lub skany zadań,  karty pracy, uzupełnione ćwiczenia, 
odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową jako załączniki 
drogą elektroniczną, zdjęcia,  we wskazanym terminie, zgodnie z 
podanymi przez nauczyciela kryteriami; 

 odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji on-
line; 

 testy do rozwiązania wysłane przez nauczyciela we wskazanym 
czasie najczęściej z ograniczeniem czasowym; 

 dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi 
przez nauczyciela kryteriami; 

 prezentacje multimedialne i inne prace na zadany temat zgodnie z 
podanymi przez nauczyciela kryteriami. 

   Uczeń: 

 ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela pracę pisemną, która zostanie 
oceniona zgodnie z kryteriami, niedotrzymanie ustalonego terminu 
jest równoznaczne z oceną niedostateczną chyba, że wystąpiły 
poważne problemy np. z Internetem i uczeń jest usprawiedliwiony. 

 uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z 
własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel podaje 



zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi 
się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako 
nieprzygotowanie, 

 wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane 
na bieżąco a ocena zapisana jest w dzienniku elektronicznym 
Librus, 

 poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych 
za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu tygodnia, 
chyba, że jest to sytuacja wyjątkowa to umawia się z nauczycielem 
indywidualnie. 

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego 
materiału nauczyciel umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w 
następujący sposób: 

 

 a) przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, wskazanie 
treści, które są do opanowania przez ucznia, 

 b) podaje ofertę dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń 
pozwalających na poprawienie oceny, 

 c) uczeń ma możliwość konsultacje on-line z nauczycielem 
przedmiotu. 

 d) o zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują 
rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z 
harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny, 

 e) przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obecną sytuację ucznia 
oraz jego wkład włożony w wykonaną pracę, 

 klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach 
opisanych w statucie Szkoły Podstawowej w Cmolasie. 

Opracowanie aneksu kryteriów oceniania  wykonała nauczycielka 
wiedzy o społeczeństwie Anna Wilk. 

 


