
DODATKOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA  

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM ZDALNEGO NAUCZANIA  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I PUBLICZNYM LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SIÓSTR PIJAREK 

 
Wszystkie dotychczasowe kryteria zawarte w Statucie Szkoły nadal obowiązują. Poniższe 

kryteria dotyczą zdalnego nauczania i stanowią jedynie uzupełnienie dotychczas 

funkcjonujących zapisów. 

 

I. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

 
1. Systematycznie i punktualnie uczestniczy w lekcjach on-line. 

 

2. Przygotowuje swoje miejsce do nauki, dba o stosowny strój. 
 

3. Przestrzega zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej (nie prowadzi 

równoległych konwersacji na czacie, nie komentuje wypowiedzi kolegów, jest 

kulturalny i taktowny, itp.). 

4. Systematycznie i terminowo odsyła zadane prace nauczycielowi. 
 

5. W zaangażowany sposób uczestniczy w procesie zdalnego nauczania, jest aktywny  

i samodzielny, wykonuje prace dodatkowe. 

6. Stosuje się do zasad pracy zdalnej, tj. włączanie mikrofonu i kamery. 

7. Terminowo, do 2 tygodni, usprawiedliwia nieobecności na zajęciach on-line. 
 

8. Niesie pomoc innym uczniom poprzez udostępnianie materiałów, notatek, 

przekazywanie ważnych komunikatów. 

9. Wzorowo wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami. 
 

10. Szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś 

pracami. 

11. Nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej. 
 

12. Nie hejtuje i sprzeciwia się hejtowi, nie publikuje zaczepnych treści, mających na celu 

wywołanie niepożądanych reakcji. 

13. Nie zakłada dodatkowych grup na platformie Teams w celach towarzyskich. 

14. Zawsze ma włączoną kamerę od początku zajęć. 
 

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 
1. Systematycznie i punktualnie uczestniczy w lekcjach on-line. 

 

2. Przygotowuje swoje miejsce do nauki, dba o stosowny strój. 
 

3. Przestrzega zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej (nie prowadzi 

równoległych konwersacji na czacie, nie komentuje wypowiedzi kolegów, jest 

kulturalny i taktowny, itp.). 
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4. Systematycznie i terminowo odsyła zadane prace nauczycielowi. 
 

5. Stosuje się do zasad pracy zdalnej, tj. włączanie mikrofonu i kamery w momencie. 

6. Terminowo, do 2 tygodni, usprawiedliwia nieobecności na zajęciach on-line. 
 

7. Wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami. 
 

8. Odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela. 
 

9. Uczestniczy w procesie zdalnego nauczania, jest aktywny i samodzielny. 
 

10. Szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś 

pracami. 

11. Nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej. 
 

12. Nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści, mających na celu wywołanie 

niepożądanych reakcji. 

13. Nie zakłada dodatkowych grup na platformie Teams w celach towarzyskich. 

14. Zawsze ma włączoną kamerę od początku zajęć. 

 

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

1. Stara się systematycznie i punktualnie uczestniczyć w lekcjach on-line. 
 

2. Przygotowuje swoje miejsce do nauki. 
 

3. Przestrzega zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej (nie prowadzi 

równoległych konwersacji na czacie, nie komentuje wypowiedzi kolegów itd.). 

4. Stara się systematycznie i terminowo odsyłać zadane prace nauczycielowi. 

5. Szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś 

pracami. 
 

6. Nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej. 
 

7. Nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści, mających na celu wywołanie 

niepożądanych reakcji. 

8. Nie zakłada dodatkowych grup na platformie Teams w celach towarzyskich. 

9. Zdarza się uczniowi nie włączenie kamery na początku lekcji. 

 

IV. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Zdarza mu się nie uczestniczyć w zajęciach bądź spóźniać na nie. 
 

2. Podczas zajęć korzysta z pomocy innych, wymaga wsparcia ze strony nauczyciela. 
 

3. Nie przywiązuje uwagi do swojego miejsca nauki. 
 

4. Łamie zasady savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej, ale wyciąga wnioski i stara 

się nie powtarzać negatywnych zachowań. 

5. Prowadzi równoległe konwersacje na czacie, nie odsyła systematycznie i terminowo 

zadanych prac nauczycielowi. 

6.   Biernie uczestniczy w zajęciach. 
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6. Nie stosuje się do wszystkich zasad pracy zdalnej, tj. włączanie mikrofonu i kamery  

w momencie, gdy nauczyciel o to poprosi. 

7. Zapomina o terminowym (do 2 tygodni) usprawiedliwianiu nieobecności na zajęciach 

on-line. 
 

8. Nie szanuje cudzej własność: kopiuje cudze prace, podpisuje się pod czyimiś pracami. 
 

9. Rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej. 
 

10. Hejtuje, publikuje zaczepne treści, mające na celu wywołanie niepożądanych reakcji. 

11. Bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcji. 

12. Ma wyłączoną kamerę podczas lekcji online. 
 

V. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 
1. Celowo opuszcza większość zajęć zdalnego nauczania. 

 

2. W większości nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli. 
 

3. W Internecie zachowuje się w sposób zaczepny, niekulturalny, wulgarny, wstawia 

nieodpowiednie treści, nie reaguje na uwagi. 

4. Nie szanuje cudzej własności: kopiuje cudze prace, podpisuje się pod czyimiś pracami. 
 

5. Notorycznie łamie zasady pracy zdalnej ustalone przez nauczyciela. 
 

6. Rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej. 
 

7. Bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje. 
 

8. Nie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach on-line. 

9. Ma wyłączoną kamerę podczas lekcji online. 
 

VI. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Nagminnie opuszcza zajęcia zdalnego nauczania. 
 

2. Nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli. 
 

3. Wpływa demoralizująco na innych poprzez udostępnianie niestosownych treści. 
 

4. Rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej. 
 

5. Postępuje niezgodnie z prawem poprzez udostępnianie nagrań z udziałem nauczycieli 

i uczniów bez ich zgody. 

6. Łamie ustalone przez nauczyciela zasady pracy zdalnej. 

7.   Ma wyłączoną kamerę podczas lekcji online. 
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