
PSO edukacja wczesnoszkolna na czas nauki zdalnej 

  

I. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: praca z podręcznikiem, zadanie dla chętnych, dłuższe 

i krótsze formy wypowiedzi pisemnej, karta pracy, ćwiczenia, prace plastyczno - techniczne, prace 

wykonane na komputerze. 

 

II. Zasady oceniania. 

1. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o tym, które zadanie będzie oceniane, podaje kryteria, podaje 

termin, sposób wykonania i przesłania pracy. Co najmniej  raz na dwa tygodnie uczeń otrzyma 

zadanie do pracy samodzielnej, które po wykonaniu odsyła nauczycielowi do oceny.  

2. Ocena przedstawiona będzie w formie opisowej (na czas nauki zdalnej rezygnujemy z oceny 

cyfrowej w klasach 2 i 3) - opis wykonania pracy w odniesieniu do kryteriów wraz ze wskazówkami do 

dalszej pracy. 

3. Ocenie podlegać będzie poprawność wykonania pracy, a także - staranność, dokładność, wkład  

pracy ucznia. 

4. Wszystkie prace powinny być przesłane w terminie, tj. w dniu wskazanym przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel będzie zwracał uwagę na systematyczną pracę ucznia. 

 

III. Zasady przesyłania prac przez uczniów i sprawdzania ich przez nauczyciela. 

1. Uczeń/Rodzic, w podanym przez nauczyciela terminie przesyła pracę, którą nauczyciel będzie 

oceniał. 

Pozostałe zadania uczeń wykonuje na bieżąco. Nauczyciel sprawdza przesłane prace w terminie 

trzech dni od otrzymania pracy. 

2. Głównym komunikatorem nauczyciela z uczniami i rodzicami będzie e-dziennik, dodatkowo za 

zgodą nauczyciela uczniowie/rodzice będą mogli kontaktować się poprzez pocztę e-mail lub 

komunikator na telefonie. 

3. Obowiązkiem nauczyciela jest przesłanie uczniom/rodzicom zadań do realizacji poszczególnych 

zajęć od godz. 17.00 poprzedniego dnia do godz. 10.00 następnego dnia. 

 

IV. Monitorowanie postępów w nauce. 

Rodzice codziennie zgłaszają nauczycielowi wykonanie zadań, np. "zadania wykonane" smsem lub na 

e- maila podanego przez nauczyciela. Jeżeli dzieci nie radzą sobie z zadaniem, rodzic może 

skonsultować się z nauczycielem w godzinach uzgodnionych z wychowawcą. 

V. Sposób konsultacji nauczyciela z uczniem i rodzicem: poprzez e-dziennik, na bieżąco wg potrzeb. 

 

VI. Sposób ustalania oceny rocznej - pozostaje bez zmian (zapis w PSO) czyli ocena opisowa roczna. 

 

 

 


