
Warszawa, 25 marca 2020r. 

 

Szkoła Podstawowa nr 215 w Warszawie 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – INFORMATYKA  kl. 4-8 

 

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. 

 

Organizując uczniom kształcenie na odległość  musimy pamiętać  

o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi 

przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia 

medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, 

telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także 

sytuację rodzinną uczniów. 

 

Zajęcia będą się odbywały za pomocą : 

- platformy edukacyjnej Google Classroom, 

- e – dziennika Vulcan. 

 

Zgodnie z nowymi przepisami, nauka prowadzona na odległość może być 

realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela,  

w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej 
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i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych  

w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

 

 

Nauczyciel, realizując naukę na odległość, zobowiązany jest do dostosowania 

sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym również 

wynikających z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. 

 

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i 

umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 

(opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu). 

2. Nauczyciel ma za zadanie: 

• informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o 

postępach w tym zakresie, 

• pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

• motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

• informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel 

uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi 

lub jego rodzicom (opiekunom prawnym). 



6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa 

statut szkoły. 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, prace 

domowe, prace dodatkowe. 

1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń 

wykonuje w domu. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę. 

2. Praca domowa jest pisemną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 

wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w 

innej formie zleconej przez nauczyciela. 

• Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między 

nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WZO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem 

mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń 

utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod 

uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

3. Aktywność i praca ucznia są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), 

zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.  

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej 

dodatkowej pracy, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu 

problemu. 



• Minus lub ocenę niedostateczną uczeń może uzyskać za brak 

zaangażowania na lekcji, nie wykonywanie zleconych przez 

nauczyciela zadań. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z 

umową między nauczycielem a uczniami (4 plusy = 6, 4 minusy = 

1), z uwzględnieniem zapisów WZO. 

4. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych 

uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, 

wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, 

nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

5. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach 

przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie  

z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

3. Kryteria wystawiania ocen śródrocznych oraz na koniec roku szkolnego 

 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku 

każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(opiekunów prawnych) o:  



• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

informatyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej 

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod 

uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, 

oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania 

poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości 

i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej 

określa WZO. 

 

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Ocen z kartkówek nie można poprawić. 

2. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy 

bezpośrednio po jej wystawieniu. 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o 

wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów 

z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę). 

4. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach 

(wynikające np. z nieobecności w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do 

szkoły) W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciel z uczniem ustala 

indywidualnie termin oddania zaległych prac. 

5. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na 

zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej 

lub końcowej, należy stosować przepisy WZO. 



6. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej 

regulują przepisy WZO i rozporządzenia MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 25 marca 2020r.     Opracowała 

  Jolanta Chojnacka 

 


