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Aneks do kryteriów oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie  w nauczaniu zdalnym 

 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 

wykorzystaniem komunikatorów wskazanych przez nauczyciela (dziennik librus, G 

Suite), 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów pracy uczniów odbywać się będzie 

poprzez wykonywanie przez ucznia zadań, uzupełnianie kart pracy, zeszytu ćwiczeń i 

pozostałych form pracy wskazanych przez nauczyciela, zgodnie z podanymi przez 

nauczyciela kryteriami. Ponadto zdalne ocenianie odbywać się będzie poprzez: 

a) odpowiedzi ustne, z wykorzystaniem platformy do komunikacji on-line, 

b) kartkówki i prace klasowe, udostępnione przez nauczyciela we wskazanym 

terminie, 

3. Ocenie mogą podlegać zadania dodatkowe dla chętnych, po uprzednim ustaleniu 

między uczniem i nauczycielem zasad oraz form tej aktywność ucznia, 

4. Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić (w drodze zdalnego nauczania): 

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) wskazywanie uczniowi mocnych i słabych stron, a przede wszystkim sposobów 

pracy nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych 

trudności, 

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

5. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania wszystkich zadań wskazanych przez 

nauczyciela oraz terminowego przesyłania wykonanych poleceń. Niedotrzymanie 

ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną, 

6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających 

niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

7. W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału 

nauczyciel umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 



a) przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, wskazanie treści, które są 

niezbędne do opanowania przez ucznia, 

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie 

trudności, 

c) konsultacje on-line z nauczycielem przedmiotu, 

8. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione 

pisemne prace ucznia są udostępniane na bieżąco, 

9. Pozostałe ustalenia są zgodne z kryteriami przedmiotowego systemu oceniania, z 

którym uczeń rozstał zapoznany na pierwszych zajęciach w bieżącym roku szkolnym, 

10. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w 

Statucie Szkoły. 

 

 

 

 


