
ANEKS  

 DO WARUNKÓW I SPOSOBÓW SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ   

   UCZNIÓW Z GEOGRAFII W CZASIE NAUKI ZDALNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 W KRAKOWIE 

 

W razie konieczności przejścia na naukę zdalną obowiązują ogólne „Warunki  

i sposoby sprawdzania i oceniania uczniów  oraz wymagania edukacyjne z geografii” 

 z uwzględnieniem dodatkowych zasad sprawdzania i oceniania, które umożliwią 

realizację podstawy programowej oraz monitorowanie postępów edukacyjnych 

uczniów: 
 

1. Nauczanie zdalne z uczniami prowadzone jest  zgodnie z planem lekcji: 

  a)  przy użyciu materiałów przesyłanych lub prezentowanych uczniom za pomocą  

    dziennika elektronicznego Librus lub platformy MS Teams: prezentacje PowerPoint, 

    dokumenty Word lub pdf, (konspekty lekcji, karty pracy, ćwiczenia, kartkówki,  

    sprawdziany, testy), linki do materiałów, itp. 

  b) poprzez zajęcia i konsultacje prowadzone online (Librus, Teams). 

2. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego odczytywania wiadomości w dzienniku  

    elektronicznym Librus, platformie MS Teams lub poczcie elektronicznej. 

   W razie problemów z komunikacją ( komputer, dostęp do Internetu), uczeń/rodzic  

   powinien przekazać tą informację nauczycielowi lub wychowawcy. 

3. Ocenie podlega wiedza i umiejętności przekazywane w czasie lekcji online, zawarte 

     w materiałach prezentowanych lub przesyłanych dla ucznia oraz w obowiązujących 

     podręcznikach szkolnych. 

 a.  Uczniowie podczas zdalnej nauki mogą być oceniani przez:  

     - testy, sprawdziany, kartkówki online 

     - karty pracy, ćwiczenia, referaty, projekty, plakaty, inne prace do wykonania 

     - odpowiedzi ustne lub aktywność podczas lekcji i konsultacji online 

b. Nauczyciel informuje uczniów, które formy pracy, w jaki sposób i w jakim terminie  

     mają być przesłane do sprawdzenia lub oceny:  

   - Test, sprawdzian, kartkówka online, to forma pracy o określonej godzinie, na którą, 

    po wysłaniu przez nauczyciela uczeń ma określony czas na jej wykonanie i odesłanie  

      (np. 20 minut). 

 - Testy, sprawdziany i kartkówki online są zapowiadane poprzez odpowiedni wpis  

  w terminarzu dziennika elektronicznego Librus (data i godzina, czas trwania).  

        (testy i sprawdziany zapowiadane tydzień wcześniej, a kartkówki dwa dni wcześniej).  

  

  

 c. Formy pracy zdalnej uczniów oceniane są zgodnie z kryteriami oceniania uczniów 

       z geografii. 

    - Uczeń, który nie weźmie udziału w zaplanowanej formie online sprawdzania  

       wiedzy (test, sprawdzian, kartkówka) zobowiązany jest do jej napisania w  

       terminie ustalonym przez nauczyciela. 

    - Uczeń może otrzymać ocenę za brak terminowości i systematyczności w 

        wykonywaniu i przesyłaniu zadanych prac domowych.  

    - Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za prace wykonywane 

       w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

   - Nie poprawia się ocen z kart pracy i ćwiczeń. 

4. Przy wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu bierze się pod uwagę oceny  

    uzyskane w czasie nauki stacjonarnej i oceny uzyskane w okresie zdalnego  

     nauczania. 
 

5. Zasady na lekcjach online 

a. Uczeń logujący się na lekcję ma być podpisany swoim imieniem i nazwiskiem 

         (bez pseudonimów, nazwisk i  imion rodziców, numerów telefonów).  

Tylko uczniowie podpisani imieniem i nazwiskiem będą wpuszczani na zajęcia. 

b. Na początku każdej lekcji uczeń jest  zobowiązany do włączenia kamerki 

    (rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy o braku takiej możliwości)  

c. Ucznia tak jak podczas stacjonarnych lekcji obowiązuje:  punktualność , 

przygotowanie do zajęć (zeszyt, książka), schludny ubiór, systematyczna praca i 

terminowość .   

d. Podczas lekcji online uczeń powinien mieć zapewnione spokojne warunki: 

    (wyłączony TV, radio, wyciszony telefon komórkowy oraz  niekorzystanie z innych  

   przedmiotów rozpraszających uwagę ucznia). 

e. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w zajęciach online, rodzic jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy i usprawiedliwienia godzin  

   do 3 dni roboczych . 

Pamiętajmy, że w przestrzeni online oprócz netykiety obowiązują nas również przepisy 

kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karna za działania niezgodne z prawem.  

Wszelkie treści obrażające, wulgarne, prześmiewcze i inne typu zachowania niewłaściwe 

będą zgłaszane na Policję. 

 

  

   Kraków, 10.09.2020 r. 

 


