
Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 180 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 we Wrocławiu 

z dnia 20 marca 2020 r. 

. 

w sprawie sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć, 
ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i 

sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny. 
 

Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć: 

 
 I.   Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 45 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 

 
1. Rodzice uczniów klas I-III zobowiązani są do codziennego korzystania z e-dziennika Vulcan, 

w ten sposób potwierdzają obecność dziecka i jego gotowość do pracy. 

2. Nauczyciel przygotowuje i przesyła poprzez e-dziennik materiał do przećwiczenia. 

3. Rodzice zapoznają się z zaproponowanymi zadaniami, mogą kontaktować się z nauczycielem 

w celu wyjaśnienia wątpliwości, ukierunkowania pracy dziecka, przekazania efektów pracy. 

4. Każdy nauczyciel indywidualnie określa termin, sposób i wskazuje konkretne zadania, które 

należy przesłać do sprawdzenia. 

5. Uczniowie są oceniani za podejmowaną aktywność. Docenia się ich starania. 

6. W ocenianiu stosuje się skalę (ocena opisowa) zapisaną w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 

7. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

 

II. klasy IV-VII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 

 

Język obcy 

Uczniowie w czasie zdalnego nauczania będą oceniani za systematyczność w wykonaniu                      

i odsyłaniu zadań oraz prac pisemnych zleconych przez nauczycieli.  

Ocenie podlegają: zeszyty ćwiczeń, karty pracy, projekty, kartkówki, testy. 

1. W nauczaniu zdalnym nie przydziela się plusów z aktywności. 

2. Brak zadania we wskazanym terminie traktowany jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do 

zajęć. W dzienniku zostaje zapisany jako minus. 

3. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

4. W czasie nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.  

5. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Język polski  

1. Uczeń zobowiązany jest do logowania się na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej                   

i potwierdzania swojej obecności. 

2. Zapoznaje się z przygotowanym materiałem na daną lekcję, wykonuje polecenia                      

i kontaktuje się z prowadzącym zajęcia poprzez komunikator Microsoft Teams w celu 

wyjaśnienia wątpliwości i przekazania efektów pracy. 

3. Ocenie podlegają: 

• zadania dłuższe i krótsze samodzielnie wykonywane w domu przez ucznia (ćwiczenia, 

karty pracy, prace literackie); 

• aktywność w czasie zajęć online; 

• znajomość omawianego materiału; 

• znajomość treści lektury; 

• stosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce. 

4. Prace pisemne zadane uczniom powinny być wykonane w ciągu tygodnia. 



5. W przypadku braku zadania w wyznaczonym terminie, nauczyciel wyznacza nowy termin 

wykonania tej samej pracy. 

6. Przy ponownym braku zadania, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Z powodu zdalnej pracy na lekcji języka polskiego, ulega zmianie ocenianie aktywności 

ucznia. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z pracy na lekcji.  

8. Uczeń ma obowiązek napisać w zeszycie notatki polecone przez nauczyciela                                

i wykonać wskazane ćwiczenia.  

9. Nie wszystkie zdania domowe podlegają ocenie. 

10. W czasie nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

11. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Historia  

1. W czasie nauczania zdalnego ocenie podlegają:  

• praca na lekcji; 

• karty pracy; 

• notatki sporządzone przez uczniów; 

• odpowiedzi na pytania do tekstów; 

• analiza mapy, tekstów źródłowych; 

• zadania domowe wskazane przez nauczyciela;  

2. Termin zadania wyznaczony przez nauczyciela może być w określonych warunkach 
wydłużony. 

3. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej 

uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny uzyskane w czasie nauki 

zdalnej. 

4.  Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących. 

5. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Matematyka  

1. Materiały do pracy zdalnej przekazywane są uczniom za pomocą komunikatora Microsoft 

Teams oraz przez dziennik elektroniczny Vulcan. 

2. Nie wszystkie prace muszą być odsyłane do nauczyciela i oceniane. 

3. Uczeń zostaje poinformowany przez nauczyciela, które prace podlegają ocenie. 

4. Podstawą do oceny pracy ucznia będą przesłane pliki z rozwiązaniami zadań.  

5.  Przy ocenianiu będzie brana pod uwagę: 

• aktywność; 

• terminowość; 

• jakość wykonanych prac. 

6. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Geografia 

1. Materiały do pracy zdalnej przekazywane są uczniom poprzez dziennik elektroniczny i 

Microsoft Teams. 

2. Uczeń ma obowiązek utrzymywać kontakt z nauczycielem w czasie nauczania zdalnego. 

3. Ocenie podlegają: 

• notatki wykonane na podstawie treści przeczytanej w podręczniku lub filmu; 

• referat, prezentacja; 

• ćwiczenia, karta pracy i inne formy. 

4. Uczeń zobowiązany jest do przesłania wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

5. Zadana praca powinna zostać wykonana w ciągu tygodnia. 

6. Termin zadania wyznaczony przez nauczyciela może być w określonych warunkach 

wydłużony. 



7. Uczeń może wykonać zadanie dodatkowe po wcześniejszym ustaleniu                                    z 

nauczycielem. 

8. Sposób poprawy ocen i uzupełniania zaległości, nauczyciel ustala indywidualnie                        

z uczniem. 

9. Oceny za pracę wykonaną w czasie nauki zdalnej mają wagę 2. Za zadania dodatkowe ustala 

się wagę 3. 

10. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Fizyka  

1. Materiały do pracy zdalnej przekazywane są uczniom za pomocą komunikatora Microsoft 

Teams oraz przez dziennik elektroniczny Vulcan. 

2. Nie wszystkie prace muszą być odsyłane do nauczyciela i oceniane. 

3. Uczeń zostaje poinformowany przez nauczyciela, które prace podlegają ocenie. 

4. Podstawą do oceny pracy ucznia będą przesłane pliki z rozwiązaniami zadań.  

5. Przy ocenianiu będzie brana pod uwagę: 

• aktywność; 

• terminowość; 

• jakość wykonanych prac. 

7. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Chemia  

1. Materiały do pracy zdalnej przekazywane są uczniom za pomocą komunikatora Microsoft 

Teams oraz przez dziennik elektroniczny Vulcan. 

2. Nauczyciel wskazuje uczniowi usystematyzowane partie materiału i umiejętności, które 

powinien poznać w trakcie zajęć, przekazuje je w wyznaczonym dniu nauki, zgodnie z 

aktualnie obowiązującym planem lekcji. 

3. Nauczyciel określa termin wykonania i odesłania pracy. Wskazuje też sposób, w jaki praca ma 

zostać przesłana nauczycielowi. 

4. Podstawą do oceny ucznia będą przesłane pliki z rozwiązaniami zadań. 

5. Praca odesłana przez ucznia drogą elektroniczną w inne miejsce, niż wskazane przez 

nauczyciela, nie podlega ocenie. 

6. Nauczyciel informuje uczniów, które zadania będą oceniane. Nie wszystkie prace muszą być 

odsyłane i oceniane przez nauczyciela. 

7. Przy ocenianiu brane będą pod uwagę: 

• aktywność; 

• terminowość; 

• jakość wykonanych prac. 

8. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Informatyka  

1. Komunikacja z uczniami odbywać się będzie za pomocą komunikatora Microsoft Teams 

wchodzącego w skład platformy Office 365. W ten sposób przekazywane będą również 

materiały dla uczniów. 

2. Zajęcia prowadzone będą w formie lekcji online, zgodnie z planem zajęć dla danej klasy. 

3. W trakcie lekcji nauczyciel będzie: 

• przekazywał informacje o nowych tematach;  

• odpowiadał na pytania uczniów. 

• Zadawał ćwiczenia do wykonania. 

4. Nauczyciel określa czas wykonania każdego zadania.  

5. Uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na zajęciach w kanale Obecności 

odpowiednim wpisem. 

6. Ustala się następujące kryteria ocen: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 



• zrealizował zadanie zgodnie ze wszystkimi założeniami określonymi w treści w 

wyznaczonym czasie;  

• pracę wykonał w sposób wyczerpujący dany temat, dodając również elementy 

dodatkowe nie wskazane w treści zadania lub wskazane na ocenę celującą. 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• zrealizował zadanie zgodnie ze wszystkimi założeniami określonymi w treści w 

sposób wyczerpujący, w wyznaczonym czasie. 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• zrealizował zadanie zgodnie z większością założeń określonych w treści zadania w 

wyznaczonym czasie. 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• zrealizował zadanie zgodnie z większością założeń określonych w treści zadania. 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• zrealizował zadanie, pomijając większość zagadnień określanych w treści. 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie wykonał zadania.  
9. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 
Religia.  

1. Ocenie podlegać będzie wkład pracy, systematyczność i aktywność ucznia. 

2. Ogólne kryteria ocen z religii: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• wszystkie prace oddaje w wyznaczonym terminie i w pełni wyczerpuje temat 

zadania; 

• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

• wykonuje zadania dodatkowe dla chętnych uczniów. 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• oddaje pracę w wyznaczonym terminie i wykonuje ją według wskazówek 

nauczyciela; 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

• zadania wykonuje poprawnie, bez pomocy nauczyciela. 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• systematycznie oddaje zadania domowe, karty pracy; 

• pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela; 

• wykazuje dobrą znajomość treści nauczania. 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• w zadaniach i kartach pracy popełnia błędy; 

• wykonuje pracę niestarannie; 

• nie czyta poleceń ze zrozumieniem. 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• w samodzielnej pracy popełnia wiele błędów; 

• proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela. 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie wykonał zadań, nie oddał karty pracy; 

• nie przyjmuje pomocy nauczyciela.   

3. Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

Przyroda i Biologia dla kl. IV-VII 

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, wprowadza się zmiany związane ze sposobem 

oceniania uczniów.  



Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: zadania domowe, notatki, ćwiczenia, karty pracy, 

odpowiedzi w formie quizu oraz zadania dodatkowe (plakaty, prezentacje, doświadczenia, hodowle). 

1. Uczeń ma obowiązek przesłać zadaną pracę we wskazany przez nauczyciela sposób i  w 

wyznaczonym terminie. 

2. Brak zadania w wyznaczonym terminie uznawany jest jako nieprzygotowanie do zajęć i uczeń 

otrzymuje minus. Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną. 

3. Uczeń może wykonać dodatkową pracę zadaną przez nauczyciela lub sam zaproponować 

wykonanie takiej pracy. Nauczyciel wyznacza termin jej wykonania. 

4. W czasie nauki zdalnej nie przydziela się ocen z aktywności.  

5. Za poprawne wykonanie notatki lub uzupełnienie ćwiczeń uczeń otrzymuje plus. Trzy plusy 

oznaczają ocenę bardzo dobrą. 

6. Wagi ocen: 

• zadania domowe, karty pracy – waga: 2,  

• odpowiedź w formie quizu – waga: 2, 

• zadania dodatkowe – waga: 3. 

 

Technika dla kl. IV-VII 

1. Uczeń ma obowiązek utrzymywać stały kontakt z nauczycielem poprzez dziennik 

elektroniczny oraz  Microsoft Teams.  

2. Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z zadaniami i poleceniami zamieszczonymi w danej 

lekcji w MS Teams, kontaktować się z nauczycielem w razie wątpliwości, przekazywać do 

sprawdzenia i oceny efekty swojej pracy.  

3. Informacje dotyczące zdań domowych umieszczone są też w dzienniku elektronicznym w 

zakładce Zadania domowe. 

4. Ocenie podlegają prace wytwórcze wykonane na podstawie instrukcji lub filmików, karty 

pracy, notatki uczniów, ćwiczenia, prace projektowe i prezentacje multimedialne. 

5. Termin wykonania zadania ustala nauczyciel. Przy pracach wytwórczych ustala się 

tygodniowy czas wykonania zadań. 

6. W przypadku braku zadania w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje w dzienniku 

elektronicznym minus i zostaje wyznaczony nowy termin wykonania tej samej pracy. 

7. Przy ponownym braku zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Formy poprawy ocen oraz uzupełniania braków nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem. 

9. W czasie nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

 

 

 

 



Muzyka dla kl. IV-VII 

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, wprowadza się zmiany związane z ocenianiem 

uczniów. 

1. Nie wszystkie prace muszą być odsyłane do nauczyciela i oceniane. 

2. Przy ocenianiu będzie brana pod uwagę jakość wykonanych zadań. 

3. Uczeń zostaje poinformowany, które prace będą oceniane i jaki jest termin realizacji zadania.  

4. W przypadku braku zadania w wyznaczonym terminie  nauczyciel informuje ucznia i 

opiekunów o brakach i wyznacza nowy termin wykonania tego samego zadania. 

5. Przy ponownym braku zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej 

uzyskane oceny. 

7. Uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem. 

8. Wszelkiego rodzaju nagrania (gra na flecie, śpiew) będą ocenianie jeśli zostaną przesłane do 

nauczyciela. Uczeń, który z przyczyn technicznych nie prześle takich nagrań nie otrzyma 

oceny negatywnej – może to tylko spowodować zablokowanie możliwości otrzymania  

rocznej oceny celującej. 

9. Pozostałe zasady oceniania nie ulegają zmianie. 

 

Plastyka dla kl. IV-VII 

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, wprowadza się zmiany związane z ocenianiem 

uczniów. 

1. W związku z obecną sytuacją prace do oceny są fotografowane i przesyłane na czat w 

Microsoft Teams. Zadania wyznaczone przez nauczyciela są dostosowywane do zaistniałej 

sytuacji i nie wymagają zakupów nowych materiałów. 

2. Kryteria na poszczególne oceny: 

• Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli jego praca jest wyróżniająca się pod względem 

kompozycji, kształtów, kolorystyki, jest przemyślana, twórcza i kreatywna, bardzo 

staranna i odkrywcza. Spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej. Praca została 

oddana w terminie. 

• Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za prace wykonane zgodnie z tematem i 

techniką, staranne i dopracowane, ciekawe pod względem pomysłu, kompozycji, 

kształtów, kolorystyki. Praca została oddana w terminie. 

• Uczeń otrzymuje ocenę dobrą za pracę wykonaną samodzielnie, ale ubogą pod 

względem kształtów i kolorów lub powielającą cudzy pomysł. Uczeń dostaje również 

ocenę dobrą za bardzo dobrze wykonaną pracę, ale oddaną po terminie. 

• Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną za pracę pogniecioną, niestaranną, wykonaną z 

pomocą osób trzecich. 



• Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą za pracę nieskończoną. 

• Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią za nienadesłanie pracy do oceny. 

3. Uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Etyka  

1)W czasie nauczania zdalnego ocenie podlegają:  

•praca na lekcji; 

•karty pracy; 

•notatki sporządzone przez uczniów; 

•odpowiedzi na pytania do tekstów; 

•zadania domowe wskazane przez nauczyciela; 

2)Termin zadania wyznaczony przez nauczyciela może być w określonych warunkach wydłużony. 

3)Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w 

trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny uzyskane w czasie nauki zdalnej. 

4)Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących. 

5)Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 

III. klasy I-VII Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 oraz klasy I-VI Szkoły Muzycznej 

I st. nr 2 

 

Chór, Zespół instrumentalny, Zespół wokalny 

 

1. Materiały do nauki zdalnej przekazywane są uczniom za pomocą komunikatora Microsoft 

Teams oraz przez dziennik elektroniczny VULCAN. 

2.  Nauczyciel, w ustalony (przez Dyrektora Szkoły) dzień przekazuje uczniowi materiały 

niezbędne do nauki. 

3. Nauczyciel może wymagać od uczniów potwierdzenia wykonanej pracy w formie pliku. 

Nauczyciel wówczas zobowiązany jest: 

• określić termin odesłania pracy, 

• wskazać miejsce/adres, na który uczeń powinien wysłać pacę drogą elektroniczną. 

4. Podstawą do oceny pracy ucznia podczas zdalnego nauczania będą przesłane pliki z nagraniami 

utworów wykonywanych przez ucznia oraz kontakt z nauczycielem.  

5. Przy ocenianiu brane będą pod uwagę aktywność, terminowość oraz jakość wykonanych nagrań. 

Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 

 
Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Literatura muzyczna, Zasady muzyki, Zespół Orffa, 

Rytmika, Zajęcia teatralne 

 

W czasie nauczania zdalnego ocenie podlegają: 

1. systematyczność, 

2. praca na lekcji jeśli lekcja odbywa się na platformie edukacyjnej, 

3. karty pracy, 

4. notatki sporządzone przez uczniów, 

5. odpowiedzi na pytania,  

6. testy, 



7. zadania domowe zadane przez nauczyciela. 

• Termin zadania jest wyznaczony przez nauczyciela i może być w określonych warunkach 

wydłużony. 

• Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej 

uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze 

wiedzy. Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących. 

Przedmiotowe zasady oceniania pozostają bez zmian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


