
ANEKS 
DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 
IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SANDOMIERZU

WPROWADZONY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Nauczanie odbywa się online poprzez określone w WZO  komunikatory  i platformy.

2. Wszystkie oceny stawiane  w okresie nauczania zdalnego przyjmują wagę 1. 

3.  Przy  ocenianiu  stosuje  się „zasadę równości  szans  –  uwzględnia  się  możliwości
techniczne sprzętu, dostęp do Internetu i sytuację rodzinną ucznia”.

4. Aktywność uczniów podlegająca ocenie to:         

 aktywny udział w lekcjach online,
 pobieranie materiałów i informacji od nauczyciela,
 wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez

nauczyciela  i  ich przesyłanie  na wyznaczony  przez  nauczyciela  adres  mailowy
lub komunikator w wyznaczonym terminie,

 wykonanie prac dodatkowych: projekty, doświadczenia, modele, konkursy,
 odpowiedzi ustne na lekcjach online, konsultacjach, 
 rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek) pisanych online. 

Informacja  na  temat  testów  sprawdzających wiedzę  umieszczana  będzie  na
komunikatorach. 

5.  Uczeń,  który  nie  weźmie  udziału  w  teście  sprawdzającym  wiedzę  (kartkówce)
zobowiązany jest do zaliczenia  w formie i terminie ustalonym  wspólnie z nauczycielem.

6.  Uczeń  może  poprawić  każdą  ocenę  z  testów  sprawdzających  wiedzę  tylko  jeden  raz
(w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). 

7. Nie poprawia się ocen z kart pracy.

8. Trzy nieodesłane zadania  będą skutkowały oceną niedostateczną.  

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji jeden raz w semestrze.  

10. Informacja  o  proponowanej  ocenie  rocznej  przekazywana  jest w formie  pisemnej  za
pomocą  e  –  dziennika.  Rodzic  potwierdza  zapoznanie  się  z  informacją  poprzez  przesłanie
wiadomości zwrotnej również przez e- dziennik.

11.   Roczna ocena klasyfikacyjna  jest  przeliczana  z  uwzględnieniem  wag  dla  ocen
cząstkowych z drugiego semestru i oceny śródrocznej z wagą 3. 

12. Punkty 1-10 obowiązują w okresie nauczania na odległość.

13. Punkt 11 obowiązuje do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.



14. Pozostałe  punkty  Przedmiotowych  Zasad  Oceniania  z  przedmiotów  przyrodniczych
pozostają bez zmian.  


