
 

Przedmiotowe zasady nauczania z historii na czas nauczania zdalnego. 

 

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą 

poprzez urządzenia takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu komunikatorów 

społecznych, e-dzienników lub innego rodzaju platform. Przy ocenianiu uczniów w czasie 

nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana dotychczas. Ocenianiu podlegają 

następujące aktywności uczniów:  

- odpowiedzi ustne,  

- prace pisemne,  

- aktywność na zajęciach, 

 - terminowość odsyłania prac,  

- postawa ucznia wobec przedmiotu. 

 Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób zaproponowany przez nauczyciela 

(e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne) i przekazany do wiadomości uczniom  

i rodzicom. Podstawową formą kontaktu z uczniem i rodzicem będzie  przede wszystkim 

e-dziennik, e-mail utworzony dla nauczyciela na potrzeby kształcenia zdalnego i podany na 

stronie internetowej szkoły, także Messenger. Wewnątrzszkolny System Oceniania  

w nauczaniu zdalnym/na odległość ma charakter przejściowy. Wewnątrzszkolny System 

Oceniania  w nauczaniu zdalnym / na odległość, wprowadza się w celu umożliwienia 

realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów  

w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na 

terenie szkoły. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są  

w przedmiotowych zasadach oceniania i wzbogacone o niżej wymienione formy pracy.  

Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela, 

traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.  

Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po 

uprzednim uzgodnieniu.  

Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami umieszczonymi  

w statucie. 

 O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów  

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez Librus.  

Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.  



Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie  

e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.  

Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny 

cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym. 

 

Kryteria oceniania – historia – nauczania zdalne. 

 

- uczeń będzie otrzymywał od nauczyciela poprzez e-mail lub  inne wymienione wyżej  

i ustalone z uczniem komunikatory materiały, konieczne do realizacji i zaliczenia materiału      

(karty pracy, linki do filmów, prezentacji, zabaw dydaktycznych), 

 - ocenie podlegać będą karty pracy (zdjęcia lub skany), które powinny zostać przesyłane 

drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,  

- odpowiedzi ustne będą możliwe z wykorzystaniem platformy do komunikacji online 

np.Teams, 

- zaplanowane dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat muszą być zgodne z podanymi 

wcześniej przez nauczyciela kryteriami,  

- uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne, które będą podlegały ocenie: 

- quizy interaktywne, sprawdziany i kartkówki  tworzone przez nauczyciela  

i rozwiązywane przez uczniów online, 

 - wykonane ćwiczenia dotyczące mapy historycznej lub tekstu źródłowego, 

- wykonane przez uczniów prezentacje multimedialne, makiety itp. 

Ponadto: 

- każda przesłana praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz zawierać 

informację którego zadania dotyczy, 

- każda pisemna praca przesłana przez ucznia zostanie oceniona i opatrzona informacją 

zwrotną lub ustnym uzasadnieniem oceny dokonanym na lekcji online, dotyczącą 

poprawności wykonanego zadania. 
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