
Regulamin oceniania zachowania w klasach I-VIII w czasie zdalnego nauczania 
Regulamin oceniania zachowania w okresie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII (aneks do WSO)   
 Wychowawca ocenia zachowanie ucznia konsultując się z innymi nauczycielami i pracownikami 
szkoły oraz uczniami z danego zespołu klasowego biorąc pod uwagę: 
- jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, 
- punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line, 
- przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój, 
- bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych. 
- przygotowanie się i udział w konkursach. 
- obraźliwe wpisy na platformach komunikacji elektronicznej (SMS, szeroko rozumiane media 
społecznościowe) 
- zakłócanie toku lekcji 
- prowadzenie rozmów na czacie w czasie zajęć 
- obraźliwe lub niestosowne awatary, tła, wpisy na platformie edukacyjnej 
- nagrywanie przebiegu zajęć, wykonywanie zdjęć ekranów, rozpowszechnianie , upublicznianie w 
internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji 
  
Zasady pracy na lekcji w czasie nauki zdalnej 

1. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia  z zadanym materiałem jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń 
ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy 
celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. 

2. Nieobecność podczas zajęć oraz brak komunikacji z uczniem zalogowanym skutkuje wpisem 
nieobecności do dziennika i musi być usprawiedliwione przez rodzica. 

3. Zabronione jest używanie przez ucznia podczas zajęć on-line pseudonimów lub nicków, które 
uniemożliwiają nauczycielowi rozpoznanie ucznia. 

4. Ocenie z zachowania podlegają pseudonimy, nicki, awatary zawierające treści obraźliwe i 
niestosowne. 

5. Podczas dołączania do zajęć uczeń powinien być widoczny i słyszalny w celu prawidłowej identyfikacji 
użytkownika. 

6. Podczas zajęć wychowania fizycznego, zaleca się  korzystania z urządzenia z kamerą, aby była 
widoczna aktywność ucznia . 

7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, wykonywanie zdjęć ekranów, rozpowszechnianie , 
upublicznianie w internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji. 

8. Aktywność uczniów w zespołach, czatach utworzonych przez nauczycieli, wykorzystywane 
poszczególnych kanałów przynależnych do zajęć prowadzonych w ramach zajęć obowiązkowych służy 
wyłącznie celom edukacyjnym. Uczniowie nie mogą umieszczać na nich wpisów niezwiązanych z 
lekcją. 

9. Zachowanie uczniów podlega ocenie z aktywności na lekcji. 
                                                                   
Uczniu! 
Przed lekcją: 

1. Zadbaj o to, aby (w miarę możliwości )znaleźć w domu miejsce, w którym będziesz mieć 
odpowiednie  warunki (cisza, brak rozpraszających bodźców). 

2. Powiadom domowników o czasie rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali Co 
podczas jej trwania. 

3. Jeżeli posiadasz słuchawki, podłącz je do urządzenia, z którego będziesz korzystać podczas zajęć. 
4. Wycisz telefon lub wyłącz przychodzące powiadomienia. 
5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, 

materiały wskazane przez nauczyciela. 
6. Pamiętaj, że zajęcia rozpoczynamy punktualnie. 

 
 



 
Podczas zajęć: 
1. Słuchaj wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela. 
2. Wykonuj polecenia nauczyciela. 
3. Zajmuj się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji. 
4. Wyłącz komunikatory, aplikacje, gry, strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem lekcji. 
5. Korzystaj z dostępnych podczas lekcji metod komunikacji (czat) tylko w celu komunikacji z 

nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem lekcji. 
6. Słuchaj wypowiedzi innych uczestników zajęć. 
7. Zgłoś chęć wypowiedzi i czekaj na udzielenie Ci głosu przez nauczyciela. 
8. Pozostań na swoim miejscu i zachowuj ciszę. 
9. Odnoś się do innych z szacunkiem, używaj kulturalnego języka i przestrzegaj norm kulturalnej 

komunikacji. 
10.  Zgłaszaj nauczycielowi niepokojące Cię zachowania kolegów czy nieznajomych w internecie. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wewnątrzszkolny System Oceniania – nauczanie zdalne. 

 
Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą poprzez urządzenia 
takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu platformy e-dziennika i sprzężonej z nią platformy 
MS-Teams 
 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.  
Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób wskazany przez nauczyciela (e-dziennik, e-mail, 
MS-Teams) i przekazany w zadaniach domowych e-dziennika.  
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 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 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 Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie. O zagrożeniach oceną niedostateczną 
nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu 
pracy szkoły poprzez e-dziennik. 
Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.  
Brak wysłania 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.  
 
W mocy pozostają dotychczasowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. 
 


