
PRZEDMIOTOWE ZASADY NAUCZANIA NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA W PUBLICZNEJ 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU  

  

  

  

  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

  

  

W edukacji wczenoszkolnej oceny bieżące, śródroczne i roczne, ujęte w Statucie Szkoły, będą 

realizowane także w trakcie zdalnego nauczania, gdy będzie taka konieczność.  

Oceny śródroczne i końcoworoczne mają charakter opisowy, natomiast oceny śródroczne 

określa się na podstawie oceniania kształtującego, stosując NaCoBeZu; oceny przybierają formę 

pochwały ustnej lub pisemnej, ze wskazaniem co należy poćwiczyć i utrwalić.  

Oceny te, będą przekazywane rodzicom i uczniom z wykorzystaniem multimediów i narzędzi 

TIK.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

JĘZYK POLSKI  

  

1. Każdy jest zobowiązany  uczestniczyć w prowadzonych przez nauczyciela zajęciach on-

line na Teleklasie  zgodnie z podanym rozkładem zajęć oraz systematycznie odbierać wiadomości 

przekazywane przez Librus.  

  

2. Obowiązkiem ucznia jest prowadzić zeszyt przedmiotowy i zapisywać notatki oraz 

wykonywać zadania domowe.  

  

3. W okresie zdalnego nauczania przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności:   

- sprawdzian z kształcenia literackiego,  

- sprawdzian gramatyczny,   

- pisemne zadania domowe,   

- karty pracy,   

- odpowiedzi ustne ,  

- dyktando,  

- ćwiczenia wykonywane na lekcji,  

- prace dodatkowe np. folder, prezentacja.  

  

4. Prace klasowe, sprawdziany gramatyczne, dyktanda są obowiązkowe.   

  

5. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu, dyktanda uczeń ma prawo poprawić w 

formie ustalonej przez nauczyciela.  

  

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.   

  

7. Aktywność na lekcji może być oceniana za pomocą stopnia lub plusa.   

  

8. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin na wykonanie zadanej pracy, jej niewykonanie skutkuje 

oceną niedostateczną.  

  

9. Przy ocenianiu uwzględniane są możliwości intelektualne ucznia, jego  zaangażowanie i 

systematyczność.  

10. Uczniowie i rodzice będą informowani o ocenach i postępach w nauce poprzez dziennik 

elektroniczny.  

  

11. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub Teleklasę.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

MATEMATYKA  

  

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciel kontaktuje się z uczniami 

poprzez:  

- dziennik librus,  

- platformę teleklasa  

- inne, wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej.  

  

2. Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem 

na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności do 

indywidualnych sytuacji. Brane będą pod uwagę aktywność, systematyczność i postępy ucznia.  

3. Określa się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  

- samodzielna praca uczniów np. karty pracy, ćwiczenia, zadania domowe  

- sprawdziany, kartkówki, testy  

- dodatkowa aktywność (zadania dodatkowe)   

  

4. W ocenianiu bieżącym zachowane są progi jak w nauczaniu stacjonarnym.  

- jeżeli czasowo uczeń nie miał dostępu do materiałów z matematyki, to należy wykonać zlecone 

zadania w wyznaczonym przez nauczyciela innym terminie.   

- brak odesłania pracy skutkuje oceną niedostateczną.   

- uczeń ma prawo poprawić ocenę. Do oceny na koniec roku liczyć się będą obydwie oceny            

(zapisane w nawiasie)  

- zaliczenia w/w form pisemnych i ich poprawy odbywać się będą  w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

JĘZYK ANGIELSKI  

  

1 . Ocenie z języka angielskiego podlegają:  

a. testy znajomości wiedzy (przeprowadzane na platformach internetowych, w plikach  

  wysyłanych przez nauczyciela, bądź w inny wskazany przez nauczyciela sposób)  

b. prace pisemne (krótkie formy wypowiedzi, np. mail, opis, wpis na blogu, pocztówka,  

notatka)  

c. projekty językowe (w formie prezentacji multimedialnych)  

d. ćwiczenia interaktywne (wykonywane na platformach internetowych)  

e. karty pracy (do samodzielnego uzupełnienia)  

f. zadania wykonywane na podstawie instrukcji w podręczniku do języka angielskiego  

  (odpowiedzi przesłane do nauczyciela)  

g. interaktywne quizy (przeprowadzane na platformach internetowych)  

h. wypowiedź ustna (np. podczas interaktywnych lekcji online prowadzonych na żywo)  

i. aktywność (np. podczas interaktywnych lekcji online prowadzonych na żywo)  

j. systematyczność wykonywania zadanych prac.  

2. Zasady poprawiania ocen:  

Uczeń ma prawo poprawić uzyskaną ocenę w formie ustalonej z nauczycielem:  

a. odsyłając poprawioną pracę nauczycielowi w wiadomości wysłanej przez dziennik  

  elektronicznym Librus bądź email;  

b. wykonując poprawkowe zadanie na platformie interaktywnej.  

3. Informacja zwrotna.  

Nauczyciel podczas wystawiania oceny wskaże:  

a. dobre elementy w pracy ucznia,  

b. jak należy to poprawić,  

  

  

  

  

  

  



Historia 

 

 

1. Każdy jest zobowiązany  uczestniczyć w prowadzonych przez nauczyciela zajęciach on-

line na Teleklasie  zgodnie z podanym rozkładem zajęć oraz systematycznie odbierać 

wiadomości przekazywane przez Librus. 

2. Obowiązkiem ucznia jest prowadzić zeszyt przedmiotowy i zapisywać notatki oraz 

wykonywać zadania domowe. 

3. W okresie zdalnego nauczania przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności: 

-  sprawdzian z wiadomości, 

-  pisemne zadania domowe, 

-  karty pracy, 

- kartkówki 

-  odpowiedzi ustne , 

- ćwiczenia wykonywane na lekcji, 

- prace dodatkowe np. folder, prezentacja. 

4. Sprawdziany  są obowiązkowe. 

5. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, kartkówki uczeń ma prawo poprawić w formie 

ustalonej przez nauczyciela. 

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

7.  Aktywność na lekcji może być oceniana za pomocą stopnia lub plusa.   

8. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin na wykonanie zadanej pracy, jej niewykonanie 

skutkuje oceną niedostateczną. 

9. Przy ocenianiu uwzględniane są możliwości intelektualne ucznia, jego  zaangażowanie 

i systematyczność. 

10. Uczniowie i rodzice będą informowani o ocenach i postępach w nauce poprzez 

dziennik elektroniczny. 

11. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub 

Teleklasę.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

  

1. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści 

nauczania z wiedzy o społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem poziomu i 

postępów ucznia wynikających z podstawy programowej, szczegółowych kryteriów 

oceniania wynikających z realizowanego w szkole programu nauczania  

2. Każdy uczeń jest zobowiązany  uczestniczyć w prowadzonych przez nauczyciela zajęciach 

online  zgodnie z podanym rozkładem zajęć oraz systematycznie odbierać wiadomości 

przekazywane przez Librus.  

3. Obowiązkiem ucznia jest prowadzić zeszyt przedmiotowy i zapisywać notatki oraz 

wykonywać zadania.  

4. W okresie zdalnego nauczania przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności:  

− ćwiczenie -test (waga: 3pkt);  

− pisemne zadania (waga: 2pkt); 

−  odpowiedzi ustne  (waga:4pkt); 

−  inne (waga: 1pkt).  

5. Ćwiczenie - test oraz pisemne zadania są obowiązkowe. Oceny niedostateczne uczeń ma 
prawo poprawić w formie ustalonej przez nauczyciela.  

6. Aktywność na lekcji może być oceniana za pomocą stopnia lub plusa.    

7. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin na wykonanie zadanej pracy, jej niewykonanie 

skutkuje oceną niedostateczną.  

8. Uczniowie i rodzice są informowani o ocenach i postępach w nauce poprzez dziennik 

elektroniczny.  

9.  Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



BIOLOGIA,  PRZYRODA, GEOGRAFIA, CHEMIA, FIZYKA   

  

1. Ocenianiu podlegają następujące prace pracy uczniów:  

 Projekty,  

 Prezentacje,   

 Doświadczenia,  

 Wytwory uczniów,  

 Praca twórcza,  

 Testy, sprawdziany (w miarę możliwości),  

 Notatki z lekcji (tzw.aktywność) (wg dokładnych wskazówek nauczyciela) Jako:   

• notatka z lekcji (aktywność)  

• zdanie domowe   

• forma sprawdzająca, podsumowująca  

  

2. Kryteria oceniania:  

a) Zadania domowe „większe”, tj prezentacje, projekty, testy, itp. :  

 będą podlegały ocenie w skali 2-6  

 osoby, które ich nie wykonają otrzymują informację zwrotną w postaci „N” 

czyli ‘niezrealizowane”;  jeśli uczniowie nadal nie wykonają zadania, po 

miesiącu „N” przechodzi w ocenę niedostateczną.  

 mogą być jako forma pracy indywidualnej, jak i zespołowej (np. prezentacje 

multimedialne),  

 mogą być realizowane jako treści międzyprzedmiotowe.  

  

b) Pozostałe formy „mniejsze”, tzw. aktywność, tj. notatki lekcyjne, czy krótkie 

odpowiedzi z lekcji (uwaga! nie wszystkie notatki będą oceniane – tylko te, które 

nauczyciele wskażą)  

 Będą oceniane plusami  

 Braki będą oceniane minusami (tylko i wyłącznie jako informacja zwrotne dla 

rodziców, bez konsekwencji ocen)  Zasady oceniania:  

• +++   to 5   

• ++   to 4  

• +   to 3  

 Czas na wykonanie zadania nie może być niż krótszy dwa dni.  

  

3. Częstotliwość oceniania:  

a) Formy „większe” (na ocenę)  - jedna praca (z przedmiotu) może być zadana do 

realizacji w czasie od 1 do 3 tygodni,  



b) Formy „mniejsze” (na plusy)    - jedna praca (z przedmiotu) może być zadana do 

realizacji w czasie od 1 do 2 tygodni,  

4. W sytuacji klasyfikacji w stanie zdalnego nauczania dopuszcza się wystawienia oceny za I 

półrocze ze wszystkich przedmiotów na podstawie dwóch ocen cząstkowych. Ocena 

końcoworoczna mogłaby być wystawiona na podstawie dwóch ocen cząstkowych z II 

półrocza oraz oceny semestralnej z I półrocza  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

JĘZYK NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII, POZIOM II.2  

  

  

1. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Przedmiotowych Zasadach Oceniania 

zawartych w Statucie Szkoły.   

2. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu lub odpowiedniego sprzętu, jego rodzic informuje o 

tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych 

materiałów.   

3. Na czas zdalnego nauczania obowiązują: dziennik elektroniczny Librus i Platforma edukacyjna 

Dzwonek.pl.   

4. W czasie zdalnego nauczania lekcje online odbywają się na na TeleKlasie.   

5. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela zamieszczone w 

dzienniku Librus i zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.   

6. W czasie zdalnego nauczania obowiązuje skala ocen od 1 do 6 w tym np i bz.   

7. Oceny wystawiane w czasie zdalnego nauczania są oznaczone kolorem różowym.   

8. Prace do oceny są przesyłane przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

(zakładka zadania domowe) na konto ucznia i tą drogą są odsyłane przez ucznia do oceny.   

9. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie zadanych przez siebie prac, zadań i podaje go 

zawsze w zakładce zadania domowe. Termin jest adekwatny do charakteru zadania.   

10. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń rozwiązuje 

samodzielnie.   

11. W przypadku sprawdzianów, testów, obszerniejszych materiałów czy kartkówek nauczyciel 

może zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz lub innej 

umożliwiającej przeprowadzenie testów.   

12. Sprawdziany i testy można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.   

13. Ustalany jest jeden termin poprawy sprawdzianu dla wszystkich uczniów.   

14. Zadane prace muszą systematycznie wykonywać wszyscy uczniowie, nauczyciel może 

wybierać, czyją pracę sprawdzi – analogicznie do tradycyjnego nauczania w szkole.   

15. Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w 

zeszycie, ćwiczeniach. Nauczyciel może sprawdzić te materiały po ewentualnym powrocie do 

nauczania w szkole.   

16. Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które otrzymuje 

drogą elektroniczną.   

17. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dziecka. Każdorazowo uwzględniana jest sytuacja dziecka oraz jego 

możliwości (uczeń z SPE, uczeń z opinią, uczeń z orzeczeniem).   

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

Publicznej Szkoły Podstawowej NR 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku.   

19. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców w terminie 
wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus.   



  

  

  

  

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ-NIEMIECKIEGO DLA KLAS I-III  

  

1. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Przedmiotowych Zasadach Oceniania 

zawartych w Statucie Szkoły.   

2. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu lub odpowiedniego sprzętu, jego rodzic informuje o 

tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych 

materiałów.   

3. Na czas zdalnego nauczania obowiązują: dziennik elektroniczny Librus i Platforma edukacyjna 

Dzwonek.pl.   

4. W czasie zdalnego nauczania lekcje online odbywają się na na TeleKlasie.   

5. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela zamieszczone w 

dzienniku Librus i zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.   

6. Prace do oceny są przesyłane przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

(zakładka zadania domowe) na konto ucznia i tą drogą są odsyłane przez ucznia do oceny.   

7. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie zadanych przez siebie prac, zadań i podaje go 

zawsze w zakładce zadania domowe. Termin jest adekwatny do charakteru zadania.   

8. Gry, testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń rozwiązuje 
samodzielnie.   

9. W przypadku sprawdzianów, testów, obszerniejszych materiałów czy kartkówek nauczyciel 

może zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz lub innej 

umożliwiającej przeprowadzenie testów.   

10. Zadane prace muszą systematycznie wykonywać wszyscy uczniowie, nauczyciel może 

wybierać, czyją pracę sprawdzi – analogicznie do tradycyjnego nauczania w szkole.   

  

11. Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w 
zeszycie, ćwiczeniach. Nauczyciel może sprawdzić te materiały po ewentualnym powrocie do 

nauczania w szkole.   

12. Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które otrzymuje 

drogą elektroniczną.   

13. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dziecka. Każdorazowo uwzględniana jest sytuacja dziecka oraz jego 

możliwości (uczeń z SPE, uczeń z opinią, uczeń z orzeczeniem).   

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

Publicznej Szkoły Podstawowej NR 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ-NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI  

  

  

1. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Przedmiotowych Zasadach Oceniania 

zawartych w Statucie Szkoły.   

2. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu lub odpowiedniego sprzętu, jego rodzic informuje o 

tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych 

materiałów.   

3. Na czas zdalnego nauczania obowiązują: dziennik elektroniczny Librus i Platforma edukacyjna 

Dzwonek.pl.   

4. W czasie zdalnego nauczania lekcje online odbywają się na na TeleKlasie.   

5. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela zamieszczone w 

dzienniku Librus i zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.   

6. W czasie zdalnego nauczania obowiązuje skala ocen od 1 do 6 w tym np i bz.   

7. Oceny wystawiane w czasie zdalnego nauczania są oznaczone kolorem różowym.   

8. Prace do oceny są przesyłane przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego Librus 
(zakładka zadania domowe) na konto ucznia i tą drogą są odsyłane przez ucznia do oceny.   

9. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie zadanych przez siebie prac, zadań i podaje go 

zawsze w zakładce zadania domowe. Termin jest adekwatny do charakteru zadania.   

10. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń rozwiązuje 

samodzielnie.   

11. W przypadku sprawdzianów, testów, obszerniejszych materiałów czy kartkówek nauczyciel 

może zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz lub innej 

umożliwiającej przeprowadzenie testów.   

12. Sprawdziany i testy można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.   

13. Ustalany jest jeden termin poprawy sprawdzianu dla wszystkich uczniów.   

  

14. Zadane prace muszą systematycznie wykonywać wszyscy uczniowie, nauczyciel może 
wybierać, czyją pracę sprawdzi – analogicznie do tradycyjnego nauczania w szkole.   

15. Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w 

zeszycie, ćwiczeniach. Nauczyciel może sprawdzić te materiały po ewentualnym powrocie do 

nauczania w szkole.   

16. Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które otrzymuje 

drogą elektroniczną.   

17. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dziecka. Każdorazowo uwzględniana jest sytuacja dziecka oraz jego 

możliwości (uczeń z SPE, uczeń z opinią, uczeń z orzeczeniem).   
18. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie 

Publicznej Szkoły Podstawowej NR 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku.   

19. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców w terminie 

wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus.   

  

  

  



HISTORIA I KULTURA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NIEMIECKIEJ DLA KLAS V-VI  

  

  

1. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Przedmiotowych Zasadach Oceniania 

zawartych w Statucie Szkoły.   

2. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu lub odpowiedniego sprzętu, jego rodzic informuje o 

tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych 

materiałów.   

3. Na czas zdalnego nauczania obowiązują: dziennik elektroniczny Librus i Platforma edukacyjna 

Dzwonek.pl.   

4. W czasie zdalnego nauczania lekcje online odbywają się na na TeleKlasie.   

5. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela zamieszczone w 

dzienniku Librus i zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.   

6. W czasie zdalnego nauczania obowiązuje skala ocen od 1 do 6 w tym np i bz.   

7. Oceny wystawiane w czasie zdalnego nauczania są oznaczone kolorem różowym.   

8. Prace do oceny są przesyłane przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

(zakładka zadania domowe) na konto ucznia i tą drogą są odsyłane przez ucznia do oceny.   

9. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie zadanych przez siebie prac, zadań i podaje go 

zawsze w zakładce zadania domowe. Termin jest adekwatny do charakteru zadania.   

10. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń rozwiązuje 

samodzielnie.   

11. Ustalany jest jeden termin poprawy prac pisemnych dla wszystkich uczniów.   

12. Zadane prace muszą systematycznie wykonywać wszyscy uczniowie, nauczyciel może 

wybierać, czyją pracę sprawdzi – analogicznie do tradycyjnego nauczania w szkole.   

  

13. Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w 

zeszycie, ćwiczeniach. Nauczyciel może sprawdzić te materiały po ewentualnym powrocie do 

nauczania w szkole.   

14. Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które otrzymuje 

drogą elektroniczną.   

15. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem 
indywidualnych możliwości dziecka. Każdorazowo uwzględniana jest sytuacja dziecka oraz jego 

możliwości (uczeń z SPE, uczeń z opinią, uczeń z orzeczeniem).   

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

Publicznej Szkoły Podstawowej NR 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku.   

17. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców w terminie 

wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus.   

  

  

  

  

  

  



  

RELIGIA  

      

1. Oceny są jawne – możesz poprosić o ich wyjaśnienie.  

2. Otrzymujesz oceny za: wypowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, wypowiedzi i prace 

pisemne, prace domowe, pracę w grupach i inne formy aktywności.  

3. Przestrzegaj zasad w Statucie, WSO i PZO  

4. Bądź punktualny  

5. Na lekcje miej przygotowany zeszyt, katechizm  

6. Bądź systematyczny  

7. Odrabiaj zadania  

  

8. Ucz się regularnie, żeby osiągnąć sukces  

9. Sprawdzian zapowiadany m.in. tydzień wcześniej  

10. Nauczyciel ma 2 tygodnie na poprawę pracy pisemnej   

11. W półroczu można zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny 

oraz 2 braki zadania domowego  

Możesz poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem  

  



WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO ( klasy IV-VIII )  

  

1. Ocena za I półrocze i końcowo roczna z przedmiotu wychowanie fizyczne jest sumą 

wysiłku wkładanego przez ucznia w podnoszenie swojej sprawności psychomotorycznej, 

jego zaangażowania i aktywności, systematycznego uczestnictwa w zajęciach i frekwencji, 

jak również postępu uzyskiwanego w sprawdzianach umiejętności.  

nauczanie zdalne - on-line:  

2. Ocena z wychowania fizycznego na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego jest 

wypadkową takich składników jak:  

a) stopień opanowania wymagań programowych  

-postęp umiejętności ruchowych  

-poziom wiedzy   

  

b) aktywność  

-zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadańon-line  

-inwencję twórczą  

-aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacjion-line  

  

c) frekwencja- uczestnictwo w zajęciach  

-spóźnienia  

-nieobecności nieusprawiedliwione  

-nieobecności usprawiedliwione  

  

d) postawa ucznia  

-dyscyplina podczas zajęćon-line  

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęćon-line  

-postawa fair-playon-line  

-higiena ciała i stroju  

-współpraca w grupieon-line  

  

3. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

są:  

a) sprawdzian praktyczny  

b) obserwacja czynności ucznia  

c) pomiar dydaktyczny ( testy)  

d) sprawdzian pisemny  

e) odpowiedź ustna  

  

  

  

  

  

  



  

  

KATECHEZA  

Oceny są jawne – możesz poprosić o ich wyjaśnienie.  

Otrzymujesz oceny za: wypowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, wypowiedzi i prace 

pisemne, prace domowe, pracę w grupach i inne formy aktywności.  

Przestrzegaj zasad w Statucie, WSO i PZO  

Bądź punktualny  

Na lekcje miej przygotowany zeszyt, katechizm  

Bądź systematyczny  

Odrabiaj zadania  

  

Ucz się regularnie, żeby osiągnąć sukces  

3 ostatnie tematy mogą być niezapowiedziane  

Sprawdzian zapowiadany m.in. tydzień wcześniej  

Nauczyciel ma 2 tygodnie na poprawę pracy pisemnej   

W półroczu można zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny oraz  

2 braki zadania domowego  

Możesz poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem 5 

„+” = ocena 5  

4 „-” = ocena 1  

  

Wagi ocen:  

6. Konkursy, szczególne osiągnięcia   

5. Sprawdzian  

4. Kartkówka niezapowiedziana  

3. Odpowiedź ustna, praca dodatkowa  

2. Krzyżówki, praca w grupach   

1. Zadanie domowe, aktywność   

  

  

  

  

  


