
ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA
Z MATEMATYKI, FIZYKI, GEOGRAFII, BIOLOGII, CHEMII, PRZYRODY, 

EDB ORAZ INFORMATYKI
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SMOŁDZINIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie jego
obowiązywania wprowadza się następujące zasady oceniania z matematyki, fizyki, geografii, biologii,
chemii, przyrody, edb oraz informatyki:
 
     

1. Ocenie będą podlegać:

 wykonane przez ucznia prace / zadania, 

 systematyczność ucznia,

 zaangażowanie,

 indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia.
            Przy ocenianiu prac nauczyciel uwzględnia zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
            dotyczące danego dziecka.

2. Prace / zadania będą zdalnie zlecane przez nauczyciela danego przedmiotu.
3. Będą one oceniane na zasadach określonych dla prac domowych. 
4. Chętni uczniowie będą mogli otrzymać dodatkowe zadania.
5. Rodzaj i częstotliwość zadawanych prac ustala nauczyciel.
6. Zadania będą dostosowane do możliwości ucznia.
7. Zadawane przez nauczyciela zadania mogą mieć różnorodne formy: wirtualne notatki, filmy

instruktażowe, praca z e - podręcznikiem, quizy, zadania zawarte na platformach edukacyjnych
będą   zlecane  naprzemiennie  z  zadaniami  z  podręcznika  i  zeszytu  ćwiczeń  do  danego
przedmiotu.

8. Uczeń  jest  zobowiązany  do  wykonania  prac  w  określonym  przez  nauczyciela  terminie.
Systematyczność ucznia tj. terminowe oddawanie prac może być dodatkowo nagradzane przez
nauczyciela  plusem,  natomiast  nie  wywiązanie  się  ucznia  w  terminie  –  minusem.  Sposób
przeliczania plusów i minusów na ocenę zgodny z PZO.

9. Nauczyciel  może  ocenić  także  zaangażowanie  ucznia,  stosując  zasady  jak  przy  ocenie
aktywności podczas zajęć.

10. Czytelne prace uczniów powinny zostać odesłane na służbowy adres mailowy nauczyciela, a w
szczególnych przypadkach w innej, ustalonej z nauczycielem, formie.

11. Nie przekazanie nauczycielowi wykonanego zadania, będzie uznane za brak pracy domowej.
12. Po powrocie do szkoły, w ustalonym z uczniem terminie, nauczyciel będzie mógł sprawdzić

wiedzę ucznia z omawianego zakresu materiału.
13. W przypadku problemów technicznych ucznia z pozyskaniem materiałów (brak dostępu do

komputera, internetu) formy przekazywania materiałów będzie indywidualnie ustalany przez
nauczyciela danego przedmiotu z rodzicami ucznia.

14. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji,  jaką
ocenę potrzymał. Formy i sposoby poprawy oceny nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem.


