
 KRYTERIA OCENIANIA W  EDUKACJI  WCZESNOSZKOLNEJ - 

NAUKA  ZDALNA 

 

 

1. Zasady 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. 

2. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte 

są w aneksach do kryteriów oceniania edukacji wczesnoszkolnej. 

3. Jeśli uczeń nie ma dostępu do form zdalnego nauczania, jego rodzic/prawny 

opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z rodzicem/opiekunem 

prawnym  ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów. 

4. O zagrożeniach półroczną i końcoworoczną oceną niedostateczną nauczy-

ciele informują rodziców ucznia w terminie określonym  w harmonogramie 

pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny - Librus. 

 

Kryteria zachowania w nauczaniu zdalnym klas I –III 

 

 

• Systematyczna obecność na zajęciach na platformach TEAMS, Microsoft  

   OFFICE , czy za pomocą Messenger.  

• Aktywna praca podczas zajęć i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków   

   lekcyjnych.  

• Terminowe przesyłanie zadanych prac (sms, dziennik elektroniczny LIBRUS,  

   TEAMS).  

• Staranne wykonywanie prac.   

• Wykonywanie zadań dodatkowych. 

• Zachowanie kultury osobistej w komunikacji z kolegami i nauczycielem,   

• Bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.  

• Udzielanie koleżeńskiej pomocy. 

• Przestrzeganie ustalonych zasad podczas pracy zdalnej.  

 

Kryteria oceniania w nauczaniu zdalnym w kl. I-III 
 

 

• Zakres treści do nauki i ćwiczeń systematycznie przekazywany za 

pośrednictwem dostępnych środków przekazu elektronicznego.  

• Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje 

rodziców/ prawnych opiekunów/uczniów o wybranej metodzie pracy.  

• Tygodniowy rozkład zajęć pozostaje bez zmian (lekcje trwają od 30-45 min.). 



• W okresie nauczania zdalnego nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę 

programową . 

• Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia uczniom (na 

miarę  możliwości) odpowiednich warunków do nauczania zdalnego oraz 

motywowania i wspierania dziecka w systematycznym uczeniu się. 

• Wszystkie zadania powinny być wykonywane w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Nauczyciel uwzględnia jednak trudności, które mogą powstać   w 

czasie nauczania w domu, wówczas może indywidualnie zmienić podany 

wcześniej termin i/lub formę realizacji. 

• Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z 

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi 

ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel 

umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób ( sms, mms, e-mail, 

dziennik elektroniczny, wersja papierowa). 

• Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii 

wykonywanych zadań. 

• Nauczyciel na bieżąco ocenia postępy ucznia biorąc pod uwagę samodzielne 

wykonanie zadań, prace plastyczne, ćwiczenia przygotowywane na wskazany 

przez nauczyciela temat, obowiązkowość, aktywność, włożony wysiłek oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia. 

 

 

 

 Opracowały:  

 

lic. Joanna Dombek 

mgr Ewa Mazurewicz 

mgr Grażyna Ziomek                                                    Iława, dn. 03.12.2020r. 
 


