
ANEKS  DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

obowiązujący w czasie nauczania zdalnego od dnia 19.10. 2020 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 Zespół Przedmiotowy Języka Niemieckiego w ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w 

Kołobrzegu wprowadza dodatkowe ustalenia dotyczące oceniania uczniów:  

1. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia zdalnie, z wykorzystaniem 

dostępnych   platform edukacyjnych i zasobów własnych.  

2. Nauczyciel podaje zakres materiału podlegającego sprawdzeniu. Ocenie podlegają: 

zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, nagrania i prezentacje, testy 

przygotowane na platformie. Oceniana będzie także obowiązkowość, terminowość i 

aktywność ucznia.  

3. Zadania wykonane przez uczniów, mogą być przesyłane w formie zdjęć, plików, czy 

wiadomości tekstowych. Nauczyciel może poprosić ucznia o wyjaśnienia do wykonanej 

przez niego pracy.  

4. Odpowiedź ustna może się odbywać za pomocą dostępnych komunikatorów, o ile 

zasoby techniczne ucznia i nauczyciela na to pozwalają.  

5. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać się w formach dotychczas 

określonych w przedmiotowych zasadach oceniania – online lub z dłuższym terminem 

wykonania, z uwzględnieniem  dostępnych narzędzi i technicznych zasobów ucznia.   

6. Poprawa oceny może nastąpić w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela z 

uczniami, z uwzględnieniem specyfiki pracy.  

7. Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, 

zaangażowanie w proces nauczania oraz dostępne dla ucznia zasoby techniczne.  

8. Niewywiązanie się ucznia z zadania skutkuje wpisaniem w dzienniku elektronicznym 

znaku minus ( – ).   

9. Nauczyciel może umożliwić poprawienie uczniowi minusa, o ile zaistniały okoliczności, 

które uniemożliwiły uczniowi zrealizowanie zadania w terminie.  

10. Trzy minusy uzyskane przez ucznia skutkują wpisaniem do dziennika oceny 

niedostatecznej w kategorii aktywność.  

11. Nieobecność ucznia podczas lekcji on-line nie zwalnia go z obowiązku uzupełnienia 

materiału w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem. Uczeń nieobecny na 

lekcjach podczas zdalnego nauczania  zobowiązany jest do uzupełnienia materiału i 

przesłania zaległych prac w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 



12. Nauczyciel komunikuje się z uczniem za pomocą platformy Librus, Office 365, Teams jak 

również w inny zaproponowany przez siebie sposób.  

13. Komunikacja nauczyciela z rodzicem następuje poprzez platformę Librus lub w 

szczególnych przypadkach telefonicznie.  

14. Na czas nauczania zdalnego zawiesza się nieprzygotowanie ucznia do zajęć.  

15. Informacja na temat obowiązujących testów sprawdzających wiedzę będzie 

przekazywana za pośrednictwem dziennika Librus przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

16. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, 

co oznacza, że podlegają one ocenie. 

17. Uczeń może poprawić 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). 

18. Nie poprawia się ocen z kart pracy. 

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

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

20. Wagi ocen pozostają bez zmian.  

21. Pozostałe przepisy PSO nie ulegają zmianie.  


