
Kryteria oceniania podczas nauczania zdalnego w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym im. Pauli Montal Sióstr Pijarek. 

 

Oprócz kryteriów oceniana zawartego w Statucie Szkoły i Przedmiotowych 

Systemach Oceniania podczas nauczania zdalnego przy ocenie ucznia zostaną 

wzięte pod uwagę następujące kryteria:  

1. Wymaganiem sprzętowym jest posiadanie komputera, tabletu, komórki, kamery  

i mikrofonu. 

2. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielami oraz do 

odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.  

3. Podczas lekcji online mają mieć włączone kamery.  

4. Wszystkie oceny zdobywane w czasie ewentualnego nauczania zdalnego miały 

wagę "1. 

5. Terminowość oddawania prac jest szczególnie ważna. Prace oddawane po 

terminie nie będą ocenianie. 

6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Jeśli uczeń 3 razy z rzędu nie pojawi 

się na lekcji online, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie Rodzica 

przez dziennik elektroniczny. Nieobecności w czasie nauki zdalnej na lekcjach online 

wpływa na obniżenie oceny z zachowania. 

7. Samodzielność wykonywania zadań domowych jest szczególnie istotna podczas 

nauki zdalnej: Uczeń oczywiście może korzystać ze źródeł, ale powinien podać 

bibliografię z której korzystał (w przypadku większych prac pisemnych, projektów, 

referatów itp). W przeciwnym razie może być to traktowane jak plagiat, co skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

8. Ocenie będą podlegały sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę 

zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela każdego przedmiotu. 

9. Poprawy prac pisemnych podczas nauki zdalnej są możliwe, ale tylko przy 

połączeniu 1 na 1 (uczeń z nauczycielem). Warunkiem koniecznym jest włączona 

kamera i mikrofon. Poprawa może mieć formę ustną lub pisemną, o czym decyduje 

nauczyciel. 

10. W przypadku niestawienia się ucznia na prace pisemne podczas nauki zdalnej 2 

razy z rzędu, nauczyciel może poprosić ucznia o spotkanie indywidualne w formie 

stacjonarnej w szkole, w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Niedotrzymanie 

tego terminu przez ucznia może skutkować niesklasyfikowaniem ucznia z danego 

przedmiotu. 

11. Nie włączona kamera podczas lekcji może skutkować wpisaniem nieobecności 

na lekcji. O tym fakcie decyduje nauczyciel. 


