
Szczegółowe warunki oceniania w zdalnym nauczaniu                    

w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego  

w Białymstoku. 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

     psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

    z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

    ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma 

    umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – tj. za pomocą sms lub  

    w wersji papierowej.  

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

    ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić 

    mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej. 

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

   kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom 

   umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego 

   zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w 

   szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in. 

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 

    szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

    technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

   wykonane. 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

   zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

   wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

10. W realizacji podstawy programowej i programów nauczania oraz zasad oceniania 

       szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

       oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli uczeń nie jest  

       w  stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę 

       realizacji zajęć. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające 

       z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

       uczniom. 

 

  

 

 

 

 

 


