
Sposób oceniania i monitorowania postępów uczniów w okresie pracy zdalnej w klasach I-III 

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie 

Ocenie w edukacji wczesnoszkolnej w systemie pracy zdalnej podlegają niżej wymienione umiejętności i wiadomości. 

Klasy I 

Lp. 
Umiejętności/wiadomości/obszary 

podlegające ocenie 
Formy realizacji Kryteria oceniania Częstotliwość oceniania 

1. Technika czytania 
Trening czytania w domu - 

samokontrola ucznia, 

dzienniczek czytania ucznia 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz na dwa tygodnie. 

2. Czytanie ze zrozumieniem 

Zadania w zeszytach ćwiczeń,  

testy wysłane e-mail, zdjęcia 

przesyłane na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz w miesiącu. 

3. Pisanie - technika 

Przepisywanie, pisanie z 

pamięci- zdjęcia przesyłane 

na pocztę nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz na dwa tygodnie. 

4. Pisanie - przepisywanie, pisanie z pamięci 

Zadania online, zdania do 

przepisania do zeszytu, 

Zdania do napisania z pamięci 

- zdjęcia przesyłane na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz w miesiącu. 

5. Kształcenie językowe 
samokontrola - weryfikacja 

wykonania zadania z 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz na dwa tygodnie 



  
odpowiedziami podanymi 

przez nauczyciela, 

  

6. Dodawanie, odejmowanie 

Test , karta pracy w 

ćwiczeniach cz. 2, zdjęcia 

przesyłane na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Zgodnie z realizowanymi 

treściami po utrwaleniu/ 

powtórzeniu danej 

umiejętności. 

7. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych 

Zadania w podręczniku i 

ćwiczeniach, karty pracy- 

zdjęcia przesyłane na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły  

8. Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych 

test online, samokontrola - 

weryfikacja wykonania 

zadania z odpowiedziami 

podanymi przez nauczyciela, 

napisanie zadania w pliku 

tekstowym i przesłanie na 

pocztę klasową 

Zgodnie ze Statutem szkoły  

9. Wiadomości społeczno-przyrodnicze 

Karty pracy, testy online, 

wykonanie doświadczeń - 

zdjęcia przesyłane na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Zgodnie z realizowanymi 

treściami po wprowadzeniu i 

utrwaleniu danych 

wiadomości. 

10. Umiejętności artystyczne 
zdjęcia wytworów  przesyłane 

na pocztę nauczyciela Zgodnie ze Statutem szkoły Zgodnie z terminem wykonania 

    zadania. 

 

 

 

 



Klasy II i III 

Lp. 
Umiejętności/wiadomości/obszary 

podlegające ocenie 
Formy realizacji Kryteria oceniania Częstotliwość oceniania 

1 Czytanie ze zrozumieniem 

Test online, testy  w pliku  

tekstowym 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz w miesiącu. 

2 Pisanie - technika 

Pisanie wskazanych zdań w 

zeszycie/ przesłanie zdjęcia na 

pocztę nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz w miesiącu 

3 Pisanie – ortografia i gramatyka 

Test z lukami, samokontrola w 

oparciu o słownik 

ortograficzny- przesyłanie 

zdjęć  lub plików tekstowych 

na pocztę nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz w miesiącu. 

4 Wypowiedzi pisemne 

Napisanie w pliku tekstowym 

zadania w formie ogłoszenia, 

zaproszenia, listu itp. 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz na miesiąc. 

5 Kształcenie językowe 

test online, teksty w pliku 

tekstowym, samokontrola - 

weryfikacja wykonania 

zadania z odpowiedziami 

podanymi przez nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Raz na dwa tygodnie. 



6 Mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie 

test online, zadania w pliku 

tekstowym, samokontrola - 

weryfikacja wykonania 

zadania z odpowiedziami 

podanymi przez nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Zgodnie z realizowanymi 

treściami po utrwaleniu/ 

powtórzeniu danej 

umiejętności. 

7 Zadania tekstowe 

test online,  zadania w pliku 

tekstowym, samokontrola - 

weryfikacja wykonania 

zadania z odpowiedziami 

podanymi przez nauczyciela,  

przesłane na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Zgodnie z realizowanymi 

treściami po utrwaleniu/ 

powtórzeniu danej 

umiejętności. 

8 Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych 

test online,  zadania w pliku 

tekstowym, samokontrola - 

weryfikacja wykonania 

zadania z odpowiedziami 

podanymi przez nauczyciela,  

przesłanie na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Zgodnie z realizowanymi 

treściami po utrwaleniu/ 

powtórzeniu danej 

umiejętności. 

 

  



9 Wiadomości społeczno-przyrodnicze 

test online, zadania w pliku 

tekstowym,  wykonanie 

doświadczeń ,samokontrola - 

weryfikacja wykonania 

zadania z odpowiedziami 

podanymi przez nauczyciela, 

przesłanie na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły Zgodnie z realizowanymi 

treściami po wprowadzeniu i 

utrwaleniu danych 

wiadomości. 

10 Umiejętności artystyczne 
zdjęcia wytworów przysyłane 

na pocztę nauczyciela 
Zgodnie ze Statutem szkoły 

Zgodnie z terminem 

wykonania zadania. 

     

11 Obsługa programów komputerowych 
Projekt wykonany w 

programie Word lub Paint- 

przesłanie na pocztę 

nauczyciela 

Zgodnie ze Statutem szkoły 
Raz w miesiącu 

 

Kanały komunikacji z rodzicami/uczniami: dziennik elektroniczny Vulcan, klasowa skrzynka pocztowa np. telefon, sms , testportal.pl , Eduelo.pl 

Narzędzia wykorzystywane w pracy zdalnej z uczniami: platformy edukacyjne m.in.: e-podręczniki, Pi-stacja, Matzoo, Szalone Liczby, Pisupisu, 

Eduelo, testportal 

 

Opracował: Zespól Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie 

 


