
Sposób monitorowania postępów  
 

i weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia 

 

w edukacji wczesnoszkolnej 

 
 

 

Opracowane sposoby sprawdzania umiejętności są zgodne z Rozporządzeniem 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 oraz Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania SP 215 w Warszawie. 

Nauczanie przebiega w optymalnych dla ucznia warunkach i indywidualizuje tempo 

uczenia się.  

Treść poszczególnych edukacji jest podzielona na bloki tematyczne. Stanowią one 

podstawowe źródło wiedzy.  

Każdy blok kończy się testem sprawdzającym wiedzę ucznia. 

 
 

Obszar aktywności uczniów – co oceniamy 

1)    Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2)    W ocenianiu nauczyciel uwzględnia poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej. 

3)    Ocenione będą indywidualne możliwości ucznia: samodzielne wytwory ucznia, prace 

pisemne, prace na platformie, systematyczność i zaangażowanie. 

4)    Za wykonane zadania uczniowie otrzymują ocenę: komentarz nauczyciela, oceny 

cyfrowe, które nauczyciel umieszcza w e- dzienniku zgodnie ze Statutem Szkoły nr 215 

do wiadomości ucznia i rodzica. 

5)    Nauczyciel wystawia ocenę po przesłaniu przez ucznia (rodzica) załącznika z pracą 

na classroom, e – dziennik, pocztę służbową lub telefon. 

 

Formy i sposoby oceniania wiadomości i umiejętności 
 

I. Oceniane będą: 

1) Systematyczność pracy ucznia  

2) Zaangażowanie i kreatywność w tej trudnej i specyficznej sytuacji 

II. Sposoby oceniania 

 

1) Za wykonane  zadania uczniowie otrzymują oceny zgodnie ze Statutem Szkoły 

nr 215, które  umieszczane są w e-dzienniku. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493


2) Nauczyciel wystawia ocenę po przesłaniu przez ucznia (rodzica) załącznika na 

classroom, e–dziennik, pocztę służbową lub telefon (w porozumieniu z 

nauczycielem  poszczególnych zajęć) 

3) Uczniowie, którzy nie mają możliwości wysłania nauczycielowi swojej pracy, 

zbierają karty pracy, prace plastyczne, techniczne, muzyczne do teczek. Prace 

zostaną ocenione, gdy uczniowie wrócą do szkoły i przedstawią je 

nauczycielowi. 

III. Ocena roczna w edukacji wczesnoszkolnej jest oceną opisową. 

 

Narzędzia i sposoby komunikacji 
 

Zajęcia odbywać się będą za pomocą:  
 

 Zintegrowanej platformy edukacyjnej - Google Classroom 

 Dziennika elektronicznego; 

 Komunikacji poprzez pocztę elektroniczną; 

 Mediów;   

 Podręczników, ćwiczeń, które uczeń już posiada. Materiałów i narzędzi 

dydaktycznych udostępnionych bezpłatnie przez: 

Platformy edukacyjne dla klas 1-3 

 https://learningapps.org/ 

 https://wordwall.net/pl 

 epodręczniki.pl 

 https://pisupisu.pl  

 https://matzoo.pl  

 https://szaloneliczby.pl/ 

 https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/ 

 https://eduzabawy.com/ 

 https://www.jigsawplanet.com/ 

 https://www.dyktanda.net/ 

 http://krokotak.com/ 

 https://ninateka.pl/ 

 https://www.mathplayground.com/ASB_MinusMission.html 

 http://www.abecadlo.cauchy.pl/ 

 http://www.zyraffa.pl/ 

 http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci2.php 

 https://www.gov.pl/web/edukacja  

 https://www.minstructor.pl/public/spaces/ 

 https://www.minstructor.pl/embed/4799550618337280?fbclid=IwAR0LLBG285Wvixrsz_DBvFtLel9

gCOzQhUvDKpm5pk5M4bS_sxZhDtqE6rw 

 https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia 

 https://wordwall.net/pl/resource/910345/co-dzi%c5%9b-zrobi%c4%99 

 https://view.genial.ly/5e6c8ee0cab1370fbb79f01c/interactive-image-klasa-1-

e?fbclid=IwAR2mCA0QBQA7r73b__Zp7oaulA_J5k9S56zHAQx4BAkrhFZ-55a4-KasguI 
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http://www.abecadlo.cauchy.pl/
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 https://view.genial.ly/5e6f627a45bfe40fc004e158/interactive-image-sp-13-osw-klasa-2-a-romana-

wojtczak?fbclid=IwAR2VCekXKOpW3HPtqvTNElxTpQNbSZVdVaixYaGuor0GhJ5ZKpLFyRI0Ri

c 

 https://www.miniminiplus.pl/rybka-

minimini/gry/cymbalki?fbclid=IwAR0mVsechkIXku2x5JgLsfC6Sxf7AN0p4_WH_6ca9HkhOQwni-

X-Vkpjg5k zabawa z cymbałkami 

 https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland?fbclid=IwAR1JUwf_K2u6HLFqmmM30

xm7jYOZHb_kI93EPm9Dv4nFNDVvmlaieLLA3Lw gra o tolerancji 

 https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/?fbclid=IwAR2jnB4WglDsHnGqxOfZF3-

pOP9_iID7VPbYccwoI526yvR89bEykBV4Mdk 

 http://www.specjalni.pl/2019/03/wiosenne-kwiaty-w-

baamboozle.html?fbclid=IwAR2LdKKzKxx5vsmtfnD2flZs9vsENPm6TvMkF2GKSjEGjEUnt_1HO

vlqkHM 

 https://studio.code.org  

 https://Digipuzzle.net  

 https://pixabay.com/  

 https://Kreda.pl 
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