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Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania obowiązujące w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w  związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 dokonane we współpracy z nauczycielami. 

________________________________________________________________________________ 

 

Wprowadzone zmiany dotyczą: 

 

1. § 19c ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„W okresie kształcenia na odległość sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany/prace 

klasowe/testy) nauczyciel udostępnia uczniowi oraz jego rodzicom/prawnym opiekunom w 

formie elektronicznej w terminie dwóch tygodni od ich napisania. 

2. § 19c ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest komentarzem ustnym lub na piśmie 

z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Prace klasowe oraz sprawdziany/testy 

nauczyciel każdorazowo opatruje komentarzem przesłanym w formie elektronicznej przez 

dziennik Librus lub aplikację Teams. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę informacją na temat 

tego, co uczeń zrobił dobrze, a co powinien poprawić i w jakim kierunku może się dalej 

rozwijać.  

3. § 19g ust. 4 pkt 3 – uchyla się 

4. § 19g ust. 6 pkt 1: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie:  

praca klasowa / sprawdzian pisemny, poprawa sprawdzianu - waga 4, 

b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

kartkówka - waga 2, 

c) lit. c otrzymuje brzmienie: 

dyktando – waga 2, 

d) lit. e otrzymuje brzmienie: 

odpowiedź ustna - waga 2; czytanie, recytacja – waga 2. 

5. § 19g ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

aktywność on-line – waga 4. 

6. § 19g ust. 6 pkt 3: 

a) lit. f otrzymuje brzmienie: 

aktywność (prace dodatkowe: w tym prezentacja, wykonanie instrumentów muzycznych, 

udział w dodatkowych zajęciach, gra na instrumencie innym niż flażolet) – waga 3. 

7. § 19g ust. 6 pkt 4: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

prace praktyczne, prezentacje multimedialne – waga 5. 

8. § 19g ust. 6 pkt 5: 



Załącznik do Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego 
w Czerwonaku z dnia 26 marca 2020 r. 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

prace praktyczne, prezentacje multimedialne – waga 5. 

9. § 19g ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

W każdym półroczu na przedmiotach: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika, 

informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa uczeń powinien otrzymać min. 3 oceny. 

10. § 19g ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Sprawdziany/prace klasowe/testy/testy on-line/testy przesyłane w formie elektronicznej 

powinny być zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

11.  § 19g ust. 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

6) Kartkówki mogą przyjmować również formę krótkiego testu on-line lub zadań 

przesyłanych w formie elektronicznej. 

12. § 19g ust. 14 przyjmuje brzmienie: 

Ocenianie pracy na lekcji uwzględnia: aktywność ucznia na lekcji, pracę w grupie, zadania 

indywidualne wykonywane podczas lekcji, ćwiczenia praktyczne, rozwiązanie krótkiego testu 

on-line, rozwiązanie quizu, uzupełnienie kart pracy, praca z tekstem, krótkie zadania z 

wykorzystaniem aplikacji dostępnych w sieci. 

13. § 19g ust. 15 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

9) Prace domowe mogą być przesyłane nauczycielom w formie elektronicznej poprzez 

platformę Teams lub dziennik elektroniczny. 

 

 


