
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII  

W SMOLNICY 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym, tzw. 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.  

3. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów może odbywać 

się w formie:  

 ustnej (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem),  

 pisemnej (np.: sprawdziany, kartkówki, testy, quizy),  

 praktycznej (karty pracy, prace samodzielne uczniów)  

4. Nauczyciele mogą przeprowadzać kartkówki, sprawdziany, testy online w klasach IV-VIII. 

Nie jest to forma obowiązkowa.  

5. Po każdym zrealizowanym dziale programowym przeprowadzany jest sprawdzian/test lub 

podsumowanie w formie karty pracy.  

6. Sprawdziany/testy obejmujące szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż pięć 

jednostek lekcyjnych) powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem  

i poprzedzone lekcją powtórzeniową, a data sprawdzianu zapisana w dzienniku 

elektronicznym na tydzień przed przeprowadzeniem.  

7. Wgląd do dokładnie sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów/kart pracy/testów wraz  

z pisemnym uzasadnieniem wystawionej oceny na prośbę ucznia lub jego rodzica/opiekuna 

uczeń powinien otrzymać w terminie do 2 tygodni od daty napisania pracy. Informacje 

będą wysyłane przez nauczycieli droga e-mailową. 

8. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w zadaniach przesyłanych przez nauczycieli 

uczniom z każdego przedmiotu. 

9. Jeśli uczeń nie ma dostępu do materiałów, jego rodzic lub opiekun informuje o tym 

wychowawcę prowadzącego dziecko w MOS, który wraz z dyrektorem ustala sposób 

przekazania uczniowi potrzebnych materiałów. 



10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie uzgodnionym z nauczycielem 

przedmiotu. Każda ocena uzyskana w trybie poprawy jest dopisywana do oceny 

poprawianej.  

Warunki poprawy oceny:  

 uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, karty pracy/testu w ciągu 

tygodnia od dnia sprawdzenia prac, 

 jeżeli uczeń nie pisał karty pracy/testu/sprawdzianu z przyczyn losowych powinien  

ją napisać w ciągu tygodnia od dnia, kiedy może już uczestniczyć w zajęciach online, 

 przy poprawianiu i pisaniu karty pracy/testu/sprawdzianu w drugim terminie kryteria 

ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika obok pierwszej oceny, 

 kartkówki nie muszą być zapowiadane i mogą obejmować materiał z dwóch ostatnich 

lekcji,  

 poprawianie ocen za inne prace zlecone przez nauczyciela – w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem danego przedmiotu, 

 po okresowym nieuczestniczeniu w zajęciach online z przyczyn losowych uczeń ma 

obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie przedmiotowym. Jeżeli nieobecność 

wynosi 1-2 dni notatki należy uzupełnić na bieżąco. Przy dłuższej nieobecności –  

w terminie ustalonym z nauczycielem.  

11. Osiągnięciach i postępach ucznia rodzice lub opiekunowie dziecka będą informowani 

telefonicznie przez indywidualnego wychowawcę prowadzącego dziecko w MOS.  

12. Nauczyciel lub wychowawca prowadzący dziecko w MOS na bieżąco kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami lub opiekunami dziecka.  

13. Ocena, jaką otrzymał uczeń w toku nauki zdalnej, na prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna 

dziecka powinna być uzupełniona komentarzem słownym, motywującym ucznia do lepszej 

pracy.  

14. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej  

na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować jego rozwój, wskazując mu kierunek 

poprawy.  

15. Przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki 

zdalnej: 

a) aktywność na lekcji online za: 

 uczestnictwo uczniów w zajęciach 

 komunikowanie się z nauczycielem 



 dodatkowe zaangażowanie – przygotowanie przez uczniów np. krótkich filmików  

z wykonywanych ćwiczeń w-f, itp. 

a) bieżące za: 

 rozwiązywanie zadań dodatkowych  

 pracę domową 

 ocenę pracy w formie dokumentu, np. zeszyt 

 kartę pracy  

b) pisemne za: 

 sprawdzian/test  

 kartkówkę  – krótka forma pisemna sprawdzenia wiadomości z ostatnich lekcji  

w formie quizu lub tradycyjnie, napisana podczas lekcji online. 

c) okazjonalne za: 

 wykonanie pomocy dydaktycznych, np. za: wyszukanie informacji, wykonanie 

plakatów. 

 

Uczniowie po zakończeniu pracy przesyłają ją w formie zdjęcia lub pliku.  

 

16. Przy ustalaniu oceniania z przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, informatyka, 

wychowanie fizyczne należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

17. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do 

poinformowania ucznia i jego rodziców/ opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych 

ocen klasyfikacyjnych, wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w statucie MOS  

w Smolnicy. 

18. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonym w statucie 

MOS  w Smolnicy. 

19. Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie MOS  

w Smolnicy. 

20. Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione 



nieobecności. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna 

można wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia tego egzaminu.  

21. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen. 

22. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny 

klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo 

zdawać egzamin poprawkowy. 

23. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie MOS 

w Smolnicy.  

 


