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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

w Szkole Podstawowej nr 46 

im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu 
 

 

z edukacji dla bezpieczeństwa 

nauczania zdalnego 
 
 
 
 

 

Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły 
za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans.  
Do prowadzenia nauczania zdalnego mogą być wykorzystane wszystkie środki pośredniczące w 
procesie komunikowania prezentujące treści nauczania.  
Należą do nich drukowane materiały nauczania jak i media techniki elektronicznej.  
Wobec szerokiego znaczenia terminu „medium nauczania” może nie tylko chodzić o 
nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia się jak: zachęta, pobudzanie, 
ocenianie, kontrolowanie. 

 

Zasady dydaktyczne kształcenia zdalnego:  
 
- zasada obiektywizacji nauczania, czyli wypracowanie i utrwalanie treści programowych (porada, 

wskazywania sposobu odtwarzania i przekazywania)  
- różnicowanie mediów 

- uczeń wie, jakie są kryteria i cele sukcesu 

- informacja zwrotna przebiegająca dwukierunkowo 

 

Nauczyciel:  
 
1. Ustala tygodniowy zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 
oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględnia w szczególności:  

✓ równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  

✓ zróżnicowanie zajęć,
  

✓ możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,
  

✓ łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i 
bez ich użycia,

  

✓ ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 

 

2. Wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w 
postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, 

 

3. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji za pomocą 
dziennika elektronicznego lub drogą mailową. 

 

Formy oceniania 

 

1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 



2. Każda ocena uwzględnia indywidualne zainteresowania i możliwości ucznia, a także jego 
zaangażowanie i wkład pracy włożony w rozwiązanie problemu, indywidualne tempo 
pracy oraz możliwości psychofizyczne. 

 

3. Ocenie podlega: 

- wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela, aktywność, 

- praca w projektach,  
- zadania kontrolno-oceniające, pozwalające określić stopień opanowania wiadomości 
i umiejętności,  
- prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 

wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji,  
- wykonywane przez ucznia zadania mogą być ocenione za pomocą oceny bardzo dobrej, dobrej, 
dostatecznej, dopuszczającej,  
- ze względu na różne warunki ucznia do nauki w domu, nie przewiduje się oceny niedostatecznej 
za niewykonane zadanie, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

opracował 

 

mgr Ireneusz Krzyszkowski 


