
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020 z dnia 24.03.2020 r. 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA – NAUCZANIE ZDALNE 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 

przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/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. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte 

są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

4. Jeśli uczeń nie ma dostępu do internetu / informacji przesyłanych przez 

nauczyciela, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który 

wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych 

materiałów. Brak wcześniejszego powiadomienia, a nie wykonanie zadań w 

terminie wskazanym przez nauczyciela oznacza konsekwencje opisane 

aneksem. 

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w 

statucie Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

6. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują 

rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu 

pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

 

 

 

 

 



Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny. 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

  

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego lub ucznia 

pełnoletniego - wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową 

na adres szkoły: sekretariat@zscku.pl, a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą 

lub przynieść do szkoły w wersji papierowej. 

2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi 

kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia lub ucznia 

pełnoletniego. 

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy 

programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 

rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi. 

4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych 

wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia (platforma.zscku.pl, 

telefon, Messenger, skype itd.). 

5. W przypadku uczniów nieposiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach 

wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i odbyć się na terenie szkoły 

po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

6. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan/zdjęcie zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

7. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do 

arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do 

protokołu. 

 

  



Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

 

1. W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia, co do zgodności z prawem i 

procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania 

rodzic/ opiekun prawny lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej 

lub papierowej w ciągu dwóch dni od otrzymania oceny. 

2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

przypadku uchybień, powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu drogą elektroniczną, by 

ustalić właściwą ocenę z przedmiotu. 

3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 

4. W przypadku uczniów nieposiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach 

wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym 

ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan/zdjęcie zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do 

arkusza ocen ucznia .Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 

do protokołu. 

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która 

poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. 

Spotkanie komisji odbywa się zdalnie. 

 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi 

kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia lub 

ucznia pełnoletniego. 

2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy 

programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 

rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi. 



3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe) i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia 

(platforma.zscku.pl, telefon, Messenger, skype itd.). 

4. W przypadku uczniów nieposiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach 

wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków 

bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan/zdjęcie zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do 

arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 

do protokołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania – język polski, WOK, plastyka, religia – nauczanie zdalne 

 

1.Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

2.Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia.  

3.Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. Praca niesamodzielna będzie oceniana na niedostateczną. 

4.Nie tworzymy dodatkowych kryteriów oceniania. Każda ocena jest zawsze opisana w komentarzu. 

5.Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e-nauczania w ciągu dwóch tygodni. 

6.Nauczyciel plastyki pracuje ponadto za pomocą narzędzia Quizz i Messengera. 

 

 

Aneks do kryteriów oceniania – historia i wiedza o społeczeństwie – nauczanie zdalne 

 

1.Oceniane będą zadania domowe, karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na 

pytania (analiza źródła, praca z tekstem), małe projekty edukacyjne przesyłane drogą mailową (lub 

zakładką wiadomości w e-dzienniku, Messenger) we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez 

nauczyciela kryteriami, 

2. Odpowiedzi pisemne (ustne) mogą dokonywać się również przez komunikator internetowy Messenger 

(podczas prowadzonych zajęć). 

4. Prace powinny zawierać bibliografię. 

5. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

6. Nie tworzymy dodatkowych kryteriów. Każda ocena jest zawsze opisana w komentarzu. 

7. Poprawa ocen - uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e-nauczania w ciągu dwóch tygodni. 

8. Tryb przeprowadzania sprawdzianu (testu sprawdzającego) zostanie ustalony z uczniami; ze 

szczególnym uwzględnieniem daty, godziny oraz warunków związanych z dostępem ucznia do narzędzi 

technologii informacyjnych. 

 

 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania z języka angielskiego/niemieckiego – nauczanie zdalne 

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

wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

• testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału, w celu rezerwacji dostępu 

do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie). Jeśli uczeń nie ma możliwości 

napisania testu w wyznaczonym terminie jest zobowiązany do napisania go w ciągu dwóch tygodni po 

ustaleniu z nauczycielem nowego terminu.  

• wykonane zadania, przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym 

terminie (np. e-dziennik, messenger, e-mail, learning apps, quizzis). Wszystkie formy zaplanowane przez 

nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać. 

3. Ocen z aktywności na czas zajęć poza szkołą nie przydziela się. 

4. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie skutkuje wstawieniem 

minusa ( trzy minusy – ocena niedostateczna o wadze 0,3) 

5. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. 

6. Poprawa ocen z kategorii 0,7– uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych ze sprawdzianów 

wykonywanych w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim 

uzgodnieniu. 

7. Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

Wagi ocen: 

• sprawdzian – 0,7 
• kartkówka – 0,7 
• praca z tekstem – 0,3 
• projekt – 0,3 
• wypracowanie – 0,3 
• zadanie domowe – 0,3 
• test na platformie – 0,7 
 

Procentowe progi ocen: 

• 96-100% celujący 

• 85-95 bardzo dobry 

• 70-84% dobry 

• 50-69% dostateczny 

• 36-49% dopuszczający 

• 0-35% niedostateczny 

 

• Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe. 

• Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni 

od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec 

poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z 

poprawy). 



 

• Nie poprawia się ocen z zadań domowych 

• Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) jest niedozwolone. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – BIOLOGIA I GEOGRAFIA – nauczania zdalne (J. Migdalska) 

1.Oceniane będą zadania domowe, karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na 

pytania (analiza źródła, praca z tekstem), małe projekty edukacyjne przesyłane drogą mailową (lub 

zakładką wiadomości w e-dzienniku, Messenger) we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez 

nauczyciela kryteriami, 

2. Odpowiedzi pisemne (ustne) mogą dokonywać się również przez komunikator internetowy Messenger 

(podczas prowadzonych zajęć). 

4. Prace powinny zawierać źródła. 

5. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

6. Nie tworzymy dodatkowych kryteriów. Każda ocena jest zawsze opisana w komentarzu. 

7. Poprawa ocen - uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

e-nauczania w ciągu dwóch tygodni. 

8. Tryb przeprowadzania sprawdzianu (testu sprawdzającego) zostanie ustalony z uczniami; ze 

szczególnym uwzględnieniem daty, godziny oraz warunków związanych z dostępem ucznia do narzędzi 

technologii informacyjnych 

 

Aneks do kryteriów oceniania - Chemia 

 

1. Oceny cząstkowe wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym. 

2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: 

a) Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela na stronie 

szkoły, a następnie przesłanie ich w wyznaczonym przez nauczyciela terminie na wskazany przez 

nauczyciela adres mailowy anna.bogusz7@onet.pl lub grupę społecznościową, komunikator itp. 

b) Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do 

wiadomości na e-dzienniku. 

c) Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

d) Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie e-nauczanie. 

e) Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na 

platformie e-nauczanie. 

mailto:anna.bogusz7@onet.pl


3. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) 

zobowiązany jest do napisania testu w ustalonym terminie przez nauczyciela. 

4. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi 

posiadać z nich ocenę. 

5. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni 

od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec 

poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z 

poprawy). 

a) Nie poprawia się ocen z kart pracy. 

6. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

7. Pozostałe warunki są zgodne z podanym wcześniej przedmiotowym Systemem Oceniania. 

 

Aneks do kryteriów oceniania - Matematyka  

 

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

wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

a) testy na platformach i stronie quizizz.com (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału, w 

celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku 

niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania go jeszcze raz w 

terminie i formie wskazanej przez nauczyciela, 

b) wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w 

określonym terminie (e-mail podany przez nauczyciela, platforma w formie zdjęć). Wszystkie formy 

zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać, 

c) brak wykonania zadania, (przykładów, notatki do lekcji) wskazanego przez nauczyciela 2 – krotnie 

skutkuje oceną niedostateczną. 

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019). 

 

Aneks do kryteriów oceniania - Geografia (J. Koselski) 

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

wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

http://quizizz.com/


a) testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału) – są dla uczniów 

obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać, nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez 

podania przyczyny skutkuje oceną niedostateczną, 

b) zadania, prace pisemne, karty pracy przesyłane przez uczniów na wskazany przez nauczyciela nośnik 

(e-mail, platforma edukacyjna, Messenger, dziennik elektroniczny) w określonym terminie – zadania są 

dla uczniów obowiązkowe, nieprzesłanie zleconego zadania w terminie skutkuje oceną niedostateczną. 

3. Uczeń ma możliwość poprawienia uzyskanych ocen, formę i termin ustala z nauczycielem. 

4. Pozostałe warunki są zgodne z podanym wcześniej przedmiotowym Systemem Oceniania. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – Fizyka 

1. Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez 

nauczyciela 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie uczniów odbywać się będzie poprzez: 

a) sporządzanie notatek do danej jednostki lekcyjnej, 

b) wykonywanie testów, pisania sprawdzianów bądź zadań zamieszczonych na platformie, 

c) wszystkie notatki i zadania dla uczniów są obowiązkowe i oceniane przez nauczyciela, 

d) uczeń ma termin nadsyłania prac jeden tydzień na wskazany przez nauczyciela e-maile 

3. Nie wywiązywanie się z terminu przesyłania prac równoznaczne jest z oceną niedostateczną. 

4. Uczeń ma możliwość napisania poprawy sprawdziany w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.  

5. Pomija się oceny z aktywności na czas zajęć poza szkołą. 

4. Pozostałe warunki są zgodne z podanym wcześniej przedmiotowym Systemem Oceniania. 

 

Aneks do PSO W-F  

1. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z podstawy programowej m.in. elementów 

edukacji zdrowotnej, przepisów gier zespołowych, historii Igrzysk Olimpijskich i innych imprez sportowych. 

Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie prezentacji, konspektów oraz filmów 

instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą oceniani za zadane referaty, mini – prezentacje i odpowiedzi 

z testów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.  

2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami.  

3. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie (jeżeli zeszyt jest wymagany 

na danym przedmiocie) wskazane ćwiczenia-zadania.  

4. Uczeń może poprawić każdą ocenę otrzymaną za zadania wykonywane w czasie e-nauczania tylko 

jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika.  

5. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.  



Aneks do PSO EDB  

1.Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.  

2.Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonywać w zeszycie wskazane zadania oraz 

ćwiczenia.  

3.Uczeń ma obowiązek przesyłać na adres zwrotny lub inny ustalony indywidualnie z nauczycielem prace 

zadane, które zostaną ocenione.  

4.Nauczyciel przygotowuje testy, które są oceniane zgodnie z PSO.  

5.Ocenie może podlegać aktywność ucznia w e-dzienniku.  

6.Poprawa ocen-uczeń ma możliwość poprawy oceny za zadania wykonane w czasie e-nauczanie w 

ciągu dwóch tygodni. 

 

Aneks do kryteriów oceniania - Informatyka i informatycznych przedmiotów zawodowych 

 

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

wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

a) testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału) – są dla uczniów 

obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać, nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez 

podania przyczyny skutkuje oceną niedostateczną, 

b) zadania, prace pisemne, karty pracy, projekty realizowane przez uczniów w oparciu o instrukcje 

nauczyciela i na bieżąco przez niego weryfikowane (np.: projekt strony internetowej, projekt sieci 

komputerowej itp.) przesyłane przez uczniów w określonej formie na wskazany przez nauczyciela nośnik 

(e-mail, platforma edukacyjna, Messenger, dziennik elektroniczny), w określonym terminie – zadania są 

dla uczniów obowiązkowe, nieprzesłanie zleconego zadania w terminie skutkuje oceną niedostateczną. 

3. Uczeń ma możliwość poprawienia uzyskanych ocen, formę i termin ustala z nauczycielem. 

4. Pozostałe warunki są zgodne z podanym wcześniej przedmiotowym Systemem Oceniania. 

 

 

Aneks do kryteriów oceniania - Przedmioty ekonomiczne, w tym PP i PDG 

 

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

wskazanych przez nauczyciela. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 



a) testy na platformach oraz innych formach komunikacji (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie 

materiału) 

– są dla uczniów obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać, nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym 

terminie bez podania przyczyny skutkuje oceną niedostateczną, 

b) zadania, prace pisemne, karty pracy przesyłane przez uczniów na wskazany przez nauczyciela nośnik 

(e-mail, platforma edukacyjna, Messenger, dziennik elektroniczny) w określonym terminie – zadania są 

dla uczniów obowiązkowe, nieprzesłanie zleconego zadania w terminie skutkuje oceną niedostateczną. 

3. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni 

od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec 

poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z 

poprawy). 

4. Pozostałe warunki są zgodne z podanym wcześniej przedmiotowym Systemem Oceniania. 

 

Aneks do przedmiotowego systemu oceniania teoretycznych i praktycznych przedmiotów 

zawodowych (w bloku mechanicznych przedmiotów zawodowych) – nauczanie zdalne 

 

W dziale I. Obszary aktywności ucznia, które będą podlegać ocenie, w punk 1 i 3 przybierają brzmienie: 
1. Wiedza 

a) znajomość pojęć, zasad, zagadnień i reguł dotyczących zagadnień zawodowych 
przewidzianych w programie nauczania 

  na lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych 

  na zajęciach praktycznych 

  na zajęciach zdalnych / e-learningowych 
b) zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji, zajęć e-

learningowych i nauki własnej, 
c) uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na odpowiednich 

przykładach. 
3. Postawy 

d) samodzielność i aktywność na lekcji i zajęciach e-learningowych 
e) pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem 
f) obecność i przygotowanie do lekcji 
g) prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań  
h) samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza 
i) kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu 
j) umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią 

odpowiedzialności 
k) dokładności, rzetelności, systematyczności, wiary we własne siły. 
l) systematyczność pracy na zajęciach e-learningowych 

 

W dziale III. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia w punkcie: 

1. Formy i częstotliwość sprawdzania postępów w nauce  



W wierszu Inne dodaje się nauka zdalna w domu w systemie e-learningowym. 

3. Formy poprawy oceny ze sprawdzianów i testów: 

 Sprawdziany są obowiązkowe, przeprowadza się je po zrealizowaniu każdego działu 
programowego lub kursu. Przy ich ocenie uwzględnia się różne poziomy wymagań. 

 Uczeń „nieobecny” na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym przez 
nauczyciela. Jeżeli nie zaliczy danego działu (sprawdzianu lub pracy klasowej) w takim przypadku 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Uczeń, który nie zaliczył formy sprawdzenia wiedzy podczas zdalnej nauki lub e-learningu ma 
obowiązek zaliczyć zakres materiału w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od pierwotnego 
terminu lub innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 Uczeń ma prawo poprawić każdą niesatysfakcjonującą go ocenę ze sprawdzianu lub innej formy 
oceniania w systemie nauki tradycyjnej jak i e-learningowej w nieprzekraczalnym terminie dwóch 
tygodni od daty jej otrzymania. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika. 

 Uczeń nie obecny na sprawdzianie może poprawić ocenę dwukrotnie. 
 

Zadania domowe w ramach zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek przesłać w formie określonej przez 

nauczyciela nie później niż na następną lekcję wynikającą z tygodniowego planu lekcji jeśli nauczyciel nie 

określił przy zadaniu innego terminu wykonania pracy. 

Jeżeli z przyczyn niezależnych od ucznia (problemy z dostępem do sprzętu lub łączy) dotrzymanie 

terminu, o którym mowa wyżej nie jest możliwe to uczeń ma obowiązek poinformować o tym fakcie 

nauczyciela i uzgodnić z nim indywidualnie inny termin lub formę przesłania zadania. Brak takiej informacji 

skutkować będzie otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Poprawa oceny niedostatecznej jest możliwa po przesłaniu zadania w terminie ustalonym przez 

nauczyciela lecz nie później niż po upływie tygodnia od niedotrzymanego terminu. 

 

Aneks do kryteriów oceniania z przedmiotów gastronomicznych – nauczanie zdalne. 

 

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

wskazanych przez nauczyciela: e-dziennik Vulcan, Messenger, platforma.zscku.pl, Skype, telefon.  

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na 

platformie e-nauczanie; 

  testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału, w celu rezerwacji 

dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku 

niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania poprawy w 

terminie ustalonym przez nauczyciela; 

 wykonane zadania, prace pisemne, karty pracy, zadania domowe, projekty egzaminacyjne 

przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie 

(platforma.zscku.pl, e-mail podany przez nauczyciela, Messenger); 



 wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać. 

Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania prac; 

 uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego 

terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.  

 Niewywiązanie się ucznia z wykonania zadania domowego, które będzie umieszczane w 

harmonogramie tygodniowym w e-dzienniku wraz z terminem jego wykonania  skutkuje wpisaniem znaku 

minus ( – ). Uzyskanie trzech minusów (-) wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej przez ucznia. 

 Za poprawnie i należycie wykonane zdania domowe uczeń otrzymuje znak plus(+). Otrzymanie 

trzech plusów wiąże się z oceną bardzo dobrą. 

 Zeszyty przedmiotowe są uzupełniane przez uczniów na bieżąco tj. temat i notatka, każda 

poprawnie sporządzona notatka będzie oceniana w taki sam sposób jak zadanie domowe 

 poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w 

czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu; 

 wagi ocen oraz procentowe progi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez 

zmian; 

 Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie na e-dzienniku zgodnie 

z WSO. Termin udostępniania sprawdzianu odpowiadał będzie godzinom trwania zajęć danego dnia z 

danego przedmiotu. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas jaki będzie 

przeznaczony na test np. 15 min) tak aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera 

do innych domowników; 

 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w 

ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do e-dziennika, a przy ustalaniu 

oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym 

terminie i z poprawy); 

 nie poprawia się ocen z kategorii B.  

 

 

 

 


