
PSO z przedmiotów humanistycznych na czas nauki zdalnej 

I. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: praca z podręcznikiem, tekstem źródłowym lub 

ikonograficznym, mapką konturową, zadanie domowe, zadanie dla chętnych, prezentacja multimedialna, 

dłuższe i krótsze formy wypowiedzi, karta pracy, quizy.  

II. Zasady oceniania. 

1. Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o tym, które zadanie będzie oceniane. Nauczyciel podaje termin, 

sposób wykonania i przesłania pracy.  

2. Zadania oceniane przez nauczyciela mogą zawierać krótki komentarz wraz z oceną, którą nauczyciel 

wpisuje do e-dziennika. 

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

praca nie zostanie przez ucznia wysłana w terminie, uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, ale z 

możliwością poprawy. 

4. Prace wskazane przez nauczyciela będą oceniane w skali (1-6), przy czym ocenę celującą (6) otrzyma 

uczeń za właściwie wykonane zadanie o wyższym stopniu trudności. 

5. Praca wykonana niesamodzielnie przez ucznia (bezpośrednio skopiowana z Internetu lub wykonana z 

naruszeniem praw autorskich) będzie równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej (1), bez 

możliwości poprawy tej oceny. 

6. Nauczyciel będzie zwracał uwagę na systematyczną pracę ucznia. 

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

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

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

tygodni od otrzymania pracy. 

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

nauczyciela uczniowie będą mogli kontaktować się poprzez pocztę e-mail. 

3. Obowiązkiem nauczyciela jest przesłanie uczniom zadań z realizacji danej lekcji od godz. 17.00 

poprzedniego dnia  do godz. 9.30 następnego dnia. 

IV. Monitorowanie postępów w nauce. 

Uczniowie mogą zgłaszać nauczycielowi wykonanie zadania, np. "zadanie wykonane". Jeżeli napotkają 

na trudności, zgłaszają nauczycielowi problem, np. "proszę o pomoc przy zad.1". 

V. Kryteria poszczególnych ocen w przypadku punktowanych form oceniania - pozostają bez zmian 

(zapis w PSO). 

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

VII. Sposób ustalania oceny rocznej - pozostaje bez zmian (zapis w PSO). 

 

 

 

 

 

 

 

 


