
Szkoła Podstawowa nr 5  
w Gnieźnie 
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 
OCENIANIA 

ZDALNE  
NAUCZAN IE  

Opracowanie: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 



WSO - ZDALNE NAUCZANIE W KLASACH I-III  

Celem oceniania ucznia w klasach I-III jest docenianie każdej przejawianej 
przez wychowanka aktywności. Ocena powinna pełnić funkcję 
wspierającą i motywującą dziecko do działania, podnosić jego 
zaangażowanie i chęci w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

§ 1 
Zapisy ogólne 

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w sytuacji zdalnego nauczania (WSO-ZN)  są 
spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego 
Fiedlera w Gnieźnie. 

2. Zasady WSO-ZN mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra Edukacji Narodowej, 
dyrektor szkoły ma obowiązek zamknąć szkołę, kierując się dobrem uczniów, co uniemożliwi 
realizację zadań statutowych szkoły w tradycyjny sposób. 

3. Zasady WSO-ZN nauczaniu mają charakter przejściowy, gdyż obowiązują w okresie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

4. Zasady WSO-ZN 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. 

5. Zasady WSO-ZN obowiązują każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera 
w Gnieźnie. 

6. Przepisy opisujące zakres i obowiązki nauczycieli w okresie zdalnego nauczania regulują odrębne 
przepisy. 

§ 2 
Organizacja zdalnego nauczania 

1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

2. Realizacja zdalnych zajęć jest równoznaczna z realizacją podstawy programowej. 
3. Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielami a uczniami jest kontakt poprzez 

e-dziennik na Vulcanie. 
4. Dodatkowymi formami komunikacji jest Office 365. 
5. Informacje i komunikaty zamieszczane będą również na stronie internetowej szkoły i Facebooku 

szkolnym.  
6. Rodzic/Opiekun prawny ucznia w procesie nauczania na odległość ma obowiązek przekazania 

informacji swojemu dziecku i dopilnowania wykonania zawartych w nim poleceń:  
• sprawdzania wpisów od nauczycieli w e-dzienniku (zadania domowe i wiadomości) 

i wykonania zadanych tam poleceń,  
• w przypadku braku możliwości korzystania z e-dziennika, dopuszcza się przekazywanie 

wiadomości w innej formie np. SMS, rozmowa telefoniczna, Office 365. 
7. Zadania obowiązkowe wykonywane przez uczniów wysyłane są przez rodziców/opiekunów 

prawnych drogą elektroniczną do nauczyciela danego przedmiotu.  
8. Wszystkie wysyłane zadania/prace muszą być podpisane imieniem nazwiskiem i klasą ucznia. 
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9. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów celem wyjaśnienia wątpliwości związanych 
z zamieszczonym przez siebie materiałem nauczania w trakcie trwania danych zajęć zgodnie 
z planem lekcji (poczta na Office 365, Microsoft Teams, e-dziennik). 

10.Obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania czy fotografowania zajęć, wizerunków uczniów 
i nauczycieli oraz przedstawianych w trakcie zajęć materiałów, niezależnie od tego, czy odbywają 
się w trybie na żywo, czy też w innej formie interakcji z prowadzącym zajęcia. 

11. Wykorzystane w trakcie zajęć materiały dydaktyczne objęte są zakazem rozpowszechniania 
i udostępniania przez uczniów. 

§ 3 
Sposoby sprawdzania wiedzy 

1. Ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych w trakcie nauczania 
zadań. Dopuszcza się przeprowadzanie sprawdzianów i testów z wykorzystaniem technologii 
komunikacyjno-informacyjnych. 

2. Dopuszcza się indywidualne kontakty nauczyciela z uczniami online, w celu sprawdzenia 
wiedzy i umiejętności.  

3. Nauczyciel zlecający zadanie, wyznacza termin jego wykonania oraz sposób przesłania. 

§ 4 
Ocenianie postępów w nauce 

1. Ocenie podlegają zadania wykonane przez ucznia (zadane w e-dzienniku przez nauczyciela). 
2. W przypadku zdalnego nauczania ocenie może podlegać: 

a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z przydzielonych zadań, 
b) staranność i kreatywność dziecka. 

3. Za niewykonanie pracy w wyznaczonym terminie uczeń może otrzymać BZ (brak zadania).  
4. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie wyśle uzupełnionych braków ucznia w ciągu trzech dni od 

wyznaczonego terminu, nauczyciel danego przedmiotu ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. 
5. Aktualne pozostają „+” i „-” ustalone przez nauczycieli i zapisane w przedmiotowych systemach 

nauczania. 
6. Raz wysłane zadanie, które jest ocenione przez nauczyciela, nie podlega poprawie. 
7. Rodzic/opiekun ma prawo wnioskować do nauczyciela danego przedmiotu o wydłużenie terminu 

wykonania pracy, w przypadku choroby lub problemów technicznych. 

§ 5 
Ocenianie zachowania 

Ocena z zachowania jest podsumowaniem całorocznej pracy ucznia. 
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§ 6 
Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania. 

2. O zagrożeniach oceną niedostateczną, nauczyciele informują wychowawcę, który z kolei 
powiadamia rodziców/opiekunów w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

§ 7 
Zapisy końcowe 

1. Wszystkie sytuacje nieuwzględnione w powyższym dokumencie są uszczegółowione 
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO).  

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania - Zdalne Nauczanie (WSO-ZN) podlega ciągłemu 
monitorowaniu i analizie; dopuszcza się możliwość dokonywania zmian. 
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