
Kryteria oceniania w zdalnym nauczaniu - Technika 

Technika - Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: Zeszyt, przybory do pisania, 

ołówek, gumka, przyrządy do kreślenia(linijka, ekierka), temperówka, kredki. W zależności 

od planowanych zadań wytwórczych uczniowie przygotowują  na zajęcia niezbędne materiały 

i sprzęt konieczne do pracy na lekcji z niezbędnym wyprzedzeniem. - Uczniowie zapoznają 

się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych. - Sporządzają 

krótkie notatki w zeszycie wg sugestii nauczyciela. -Nauczyciel realizuje podstawę 

programową prowadząc lekcje przez aplikację TEAMS 

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 poprzez  e-mail ( w wyjątkowych wypadkach komunikatory społeczne np. 

messenger …). Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie pracy i poinformowanie uczniów 

o ocenach, analizie pracy oraz terminach i sposobach poprawy. Wewnątrzszkolny System 

Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość mają 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 kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów 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 Szkoły. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują 

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 oceniania. 


