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Aneks  
do Przedmiotowych Systemów Oceniania 

w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie 
 obowiązujący w czasie zdalnego nauczania 

 
Aneks obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia   funkcjonowania   szkoły   w   związku  
z   zapobieganiem,   przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
 

 
JĘZYK NIEMIECKI  

 
Monitorowanie i  ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywa się za pomocą: 

 Dziennika elektronicznego 

 Poczty elektronicznej 

 Komunikatora Zoom- zajęcia i konsultacje on-line 

 Grup społecznościowych ( Messenger) 

 Platformy edukacyjnej Learningapps 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość są oceniani za: 

 Odpowiedź ustną podczas zajęć on-line 

 Zadania wysyłane w formie elektronicznej ( jako zadanie kontrolne w formie pdf, 
skanów, zdjęć) 

 Sprawdziany wysyłane w formie elektronicznej 

 Aktywność na zajęciach on-line 

 Rozwiązanie quizówautorskich  umieszczonych na stronnie LearningApps 

Nauczyciel informuje uczniów, że: 

 Podczas lekcji uczniowie pracują z podręcznikiem, książką ćwiczeń lub innym 
źródłem wskazanym przez nauczyciela. 

 Scenariusz zajęć wraz z zadaniem/ testem jest przesyłany na adres mailowy klasy lub/i 
poprzez dziennik internetowy. 

 Na wykonanie zadań/ sprawdzianów/quizów uczeń ma określony czas podany 
wcześniej przez nauczyciela( data, godzina). 

 Po wyznaczonym terminie prace mogą być  jednak przez nauczyciela ocenione, lecz 
uczeń za niedotrzymanie pierwotnego terminu otrzymuje ocenę obniżoną o jeden 
stopień. Jeśli uczeń w ogóle nie prześle pracy do kontroli otrzyma ocenę 
niedostateczną(w szczególnych przypadkach uczeń może ustalić z nauczycielem inny 
termin lub formę zaliczenia materiału- podając powód niedotrzymania ustalonego 
wcześniej przez nauczyciela terminu). 

 Nauczyciel podaje instrukcję dotyczącą zadania kontrolnego. 
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Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną( sprawdziany, testy) , aby uczeń 
pracując samodzielnie miał możliwość poprawy ocen ( na poprawie obowiązuje ten sam 
dział leksykalno-gramatyczny, lecz do rozwiązania podane  są inne  zadania niż na 
pierwotnym teście). 

 Nauczyciel nie wstawi ocen za dwie identyczne prace pisemne np. opis, 
charakterystyka, zaproszenie itp. ( nauczyciel nie będzie sprawdzał, kto jest autorem 
zadania, a który z uczniów dopuścił się plagiatu). W  przypadku prac 
niesamodzielnych/powielanych  nauczyciel wstawi  obydwu uczniom minus,   bez 
możliwości poprawy pracy. 

 Nie dopuszcza się modyfikacji  poleceń prac kontrolnych przez ucznia. 
  

JĘZYK ANGIELSKI 
 

 Zajęcia odbywają się za pomocą dziennika elektronicznego, poczty e-mail, 
komunikatora Messenger, platformy ZOOM 

 Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć 

 podczas  pracy zdalnej uczniowie pracują z podręcznikiem lub innymi materiałami 
przesłanymi przez nauczyciela 

 nauczyciel podaje szczegółowe instrukcje do zadań, nad którymi uczeń pracuje 
samodzielnie (instrukcja „krok po kroku”) 

 nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną, aby uczeń 
pracując samodzielnie miał możliwość poprawy oceny 

 nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania prac, czy rozwiązania quizu, itp. 
(data, godzina);   

  w przypadku ćwiczeń ze słuchu uczeń otrzymuje link do nagrania i zadania, które 
należy wykonać;   

 nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i 
będą traktowane jak brak zadania, czy nieobecność na kartkówce;   

 uczniowie podczas pracy zdalnej są oceniani za: odpowiedzi ustne, aktywność na 
zajęciach on-line, sprawdziany wysyłane w formie elektronicznej, zadania domowe 

 za odpowiedzi ustne  uczeń oceniany jest podczas rozmowy on-line (wskazany przez 
nauczyciela komunikator) w czasie rzeczywistym  
 

FILOZOFIA 

1. Lekcje umieszczane są w e-mailu , dzienniku elektronicznym, w terminie wyznaczonym 
 w planie nauczania . 

2. Konsultacje z nauczycielem są możliwe przez dziennik elektroniczny,  e-mail podany 
przez nauczyciela, a także platformę ZOOM.  

3. Do zadań (sprawdzianów), nad którymi uczeń pracuje nauczyciel podaje instrukcje. 
4. Zadania i sprawdziany wiadomości podlegające ocenie: 
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 Nauczyciel umieszcza opis zadań i sprawdzianów . 
 Podaje termin i formę ich odesłania. 
 Zadania (sprawdziany) odesłane po terminie, z opóźnieniem tygodniowym mają 

obniżoną ocenę.  
 W przypadku nie odesłania zadań nauczyciel traktuje je jak brak zadania i wystawia 

ocenę ndst. 
 Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania 

(sprawdziany) wykonywane w czasie nauczania zdalnego w sposób i w terminie 
wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

5.Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane zostaną 
do dziennika elektronicznego.                                                                                                     
6.Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców/opiekunów prawnych o postępach     
w nauce i otrzymanych ocenach przez dziennik elektroniczny wpisując wszystkie oceny 
uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej.                                                               
7.W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje 
wychowawcę klasy, rodzica przez dziennik elektroniczny.                                              
8.Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do odrobienia zdania domowego, 
sprawdzianu wiadomości możliwe jest na podstawie przedstawionego zwolnienie lekarskiego 
lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez dziennik elektroniczny - choroba ucznia). 

RELIGIA 

1. Lekcje umieszczane są w  e-mailu , dzienniku elektronicznym, w terminie wyznaczonym 
w planie nauczania . 

2. Konsultacje z nauczycielem są możliwe przez dziennik elektroniczny, , e-mail podany 
przez nauczyciela, a także platformę ZOOM.  

3. Do zadań (sprawdzianów), nad którymi uczeń pracuje nauczyciel podaje instrukcje. 
4. Zadania i sprawdziany wiadomości podlegające ocenie: 

 Nauczyciel umieszcza opis zadań i sprawdzianów . 
 Podaje termin i formę ich odesłania. 
 Zadania (sprawdziany) odesłane po terminie, z opóźnieniem tygodniowym mają 

obniżoną ocenę.  
 W przypadku nie odesłania zadań nauczyciel traktuje je jak brak zadania i wystawia 

ocenę ndst. 
 Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania 

(sprawdziany) wykonywane w czasie nauczania zdalnego w sposób i w terminie 
wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

5.Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane zostaną 
do dziennika elektronicznego.  

6.Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców/opiekunów prawnych o postępach w 
nauce i otrzymanych ocenach przez dziennik elektroniczny wpisując wszystkie oceny 
uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej. 
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7.W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje 
wychowawcę klasy, rodzica przez dziennik elektroniczny. 

8.Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do odrobienia zdania domowego, 
sprawdzianu wiadomości możliwe jest na podstawie przedstawionego zwolnienie lekarskiego 
lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez dziennik elektroniczny - choroba ucznia). 

9.W przypadku problemów technicznych rodzic ma obowiązek powiadomić wychowawcę 
klasy lub nauczyciela, a po rozwiązaniu go uczeń jest zobowiązany do odesłania zaległych 
prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

10.Zasady klasyfikacji rocznej nie ulegają zmianie.  

INFORMATYKA 

Program nauczania 

Program nauczania może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia 
przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w 
roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na 
to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i 
technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo 
wyższych w następnych latach szkolnych. 

Formy kontaktu uczeń – nauczyciel-rodzic/opiekun prawny 

5. Nauczanie zdalne INFORMATYKI prowadzone jest w formie materiałów przesyłanych 
poprzez stronę internetową nauczyciela, pocztę mailową, dziennik elektroniczny 
(zakładka zadania domowe). 

6. Lekcje umieszczane są na stronie www nauczyciela, w e-mailu, dzienniku 
elektronicznym (zakładka zadania) w terminie wyznaczonym w planie nauczania. 

7. Konsultacje z nauczycielem są możliwe przez dziennik elektroniczny, Messenger, e-mail 
podany przez nauczyciela, a także platformę ZOOM.  

8. Do zadań (sprawdzianów), nad którymi uczeń pracuje nauczyciel podaje instrukcje. 
9. Zadania i sprawdziany wiadomości podlegające ocenie: 

 Nauczyciel umieszcza opis zadań i sprawdzianów na swojej stronie. 
 Podaje termin i formę ich odesłania. 
 Zadania (sprawdziany) odesłane po terminie, z opóźnieniem tygodniowym mają 

obniżoną ocenę.  
 W przypadku nie odesłania zadań nauczyciel traktuje je jak brak zadania i wystawia 

ocenę ndst. 
 Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania 

(sprawdziany) wykonywane w czasie nauczania zdalnego w sposób i w terminie 
wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

10. Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane 
zostaną do dziennika elektronicznego.  
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11. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców/opiekunów prawnych o postępach 
w nauce i otrzymanych ocenach przez dziennik elektroniczny, wpisując wszystkie oceny 
uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej. 

12. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje 
wychowawcę klasy, rodzica przez dziennik elektroniczny. 

13. Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do odrobienia zdania domowego, 
sprawdzianu wiadomości możliwe jest na podstawie przedstawionego zwolnienie 
lekarskiego lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez dziennik elektroniczny - 
choroba ucznia). 

14. W przypadku problemów technicznych rodzic ma obowiązek powiadomić wychowawcę 
klasy lub nauczyciela, a po rozwiązaniu go uczeń jest zobowiązany do odesłania 
zaległych prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

15. Zasady klasyfikacji rocznej nie ulegają zmianie.  

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

Uczeń w nauczaniu zdalnym może być oceniany za: 

1. Pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.); 
2. Wypracowanie; 
3. Udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum; 
4. Inne prace np.: referaty, prezentacje, projekty itp.; 
5. Rozwiązywanie testów, quizów; 
6. Wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela; 
7. Odpowiedź ustną on-line; 
8. Możemy oceniać zaangażowanie ucznia w trakcie konkretnej lekcji lub podsumować 

określony okres pracy podczas zdalnego nauczania (ocena wystawiana na podstawie 
systematycznej pracy, zadań domowych i innych aktywności wskazywanych przez 
nauczyciela); 

9. Staranność i terminowość prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

ZAWODOWE PRZEDMIOTY BUDOWLANE SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA – 
KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE  

Nauczyciel może kontaktować się z uczniami oraz przekazywać materiały do samodzielnej 
nauki poprzez dostępne narzędzia teleinformatyczne:  

 dziennik elektroniczny 
 stronę internetową szkoły  
 informacje po przez  e-mail 
 telefonicznie 
 lub poprzez wszelkie inne dostępne komunikatory np. Zoom,  Messenger, Skype 

Wprowadzanie  treści edukacyjnych z przedmiotów zawodowych,  zgodnie obowiązującą 
podstawą programową i zasady oceniania: 
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 klasa (grupa) ma utworzone własne konto do komunikacji z nauczycielem prowadzącym 
dany przedmiot;  

 dopuszcza się prowadzenie lekcji on-line - uczniowie zostają o niej powiadomieni minimum 
jeden dzień wcześniej poprzez dziennik elektroniczny 

 nauczyciel wprowadza nowe wiadomości z podstawy programowej przy pomocy e-maila i 
jednocześnie zaznacza w dzienniku, że klasa ma przesłane np: materiały źródłowe, 
prezentacje, podaje dokładne instrukcje edukacyjne dotyczące zadania „krok po kroku” tak 
aby uczniowie potrafili samodzielnie je zrozumieć, przeanalizować i nauczyć się;  

 pracujemy metodą projektu, uczeń ma obowiązek zapoznać się z przesyłanymi 
zagadnieniami , a w razie niejasności może uzyskać  wyjaśnienia z wykorzystaniem kontaktu 
mailowego lub innego sposobu ustalonego z nauczycielem; np. Zoom, Messenger, Skype 

 dodatkowe zadania w formie pdf, skanów nauczyciel przesyła na adres mailowy klasy lub 
ucznia  

 jeśli uczeń nie odbiera informacji poprzez dziennik, ani poprzez klasowe konto, nauczyciel 
wykorzystuje do komunikacji bezpośredniej adres mailowy ucznia.  

 sprawdzenie, czy dany zakres materiału został opanowany, może  nastąpić  przez 
przygotowanie dla każdego ucznia zindywidualizowanego zadania do rozwiązania, które 
potem ma odesłać do sprawdzenia w danym terminie 

 nauczyciel informuje ucznia o terminach np. sprawdzianów, testów on-line, konsultacji 
projektowych, zwrotu projektów itp. 

 uczeń ma obowiązek rozwiązać zadanie i odesłać w celu sprawdzenia w wyznaczonym 
terminie z wykorzystaniem kontaktu mailowego lub innego sposobu ustalonego z 
nauczycielem, za które otrzyma ocenę ;  

 nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania, informację o zadaniu domowym 
uczeń otrzymuje przez dziennik elektroniczny lub  mail;  

Uczniowie na bieżąco uzupełniają zeszyty ćwiczeń oraz zadania domowe, a nauczyciel 
sprawdza efekty pracy i ocenia cyklicznie, 

 zadania przesłane po wyznaczonym terminie będą traktowane jak brak zadania i skutkować 
oceną niedostateczną  

 terminy oddania prac, ich ocena oraz możliwości poprawy zgodnie z WSO 

 zwolnienie ze sprawdzianu uzyskuje uczeń , po usprawiedliwieniu przez rodzica z 
powodów rodzinnych albo choroby ucznia; 
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 nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby 
uczeń miał możliwość poprawy oceny;  

 zwolnienie z zadania – uczeń uzyskuje po usprawiedliwieniu przez rodzica z powodów 
rodzinnych albo choroby ucznia); 

Uwaga . W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele 
uwzględniają zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni. 

ZAWODOWE PRZEDMIOTY BUDOWLANE TECHNIK BUDOWNICTWA – 
KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE  

Nauczyciel może kontaktować się z uczniami oraz przekazywać materiały do samodzielnej 
nauki poprzez dostępne narzędzia teleinformatyczne:  

 dziennik elektroniczny 

 stronę internetową szkoły  

 informacje po przez  e-mail 

 telefonicznie 

 lub poprzez wszelkie inne dostępne komunikatory. 
Przedstawienie treści edukacyjnych z przedmiotów zawodowych,  zgodnie obowiązującą 
podstawą programową . 

 klasa (grupa) ma utworzone własne konto do komunikacji z nauczycielem prowadzącym 
dany przedmiot;  

 treści edukacyjne z przedmiotów zawodowych zostają udostępnione uczniom na klasowe 
konto po wcześniejszej informacji przesłanej na dziennik elektroniczny;  

 nauczyciel podaje dokładne treści edukacyjne dotyczące nowego zagadnienia, tak aby 
uczniowie potrafili samodzielnie je zrozumieć, przeanalizować i nauczyć się;  

 uczeń ma obowiązek zapoznać się z przesyłanymi zagadnieniami , a w razie niejasności 
może uzyskać  wyjaśnienia z wykorzystaniem kontaktu mailowego lub innego sposobu 
ustalonego z nauczycielem;  

 jeśli uczeń nie odbiera informacji poprzez dziennik, ani poprzez klasowe konto, nauczyciel 
wykorzystuje do komunikacji bezpośredniej adres mailowy ucznia.  

 nauczyciel może wyznaczyć termin sprawdzianu (testu) w formie on-line, przy użyciu 
programu ZOOM(lub innych dostępnych form);  

 zwolnienie ze sprawdzianu uzyskuje uczeń , po usprawiedliwieniu przez rodzica z 
powodów rodzinnych albo choroby ucznia; 

  uczeń uzyskuje ocenę wg zasad przyjętych w WSO;  

 nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby 
uczeń miał możliwość poprawy oceny;  
Pozostałe zadania  

 informację o zadaniu domowym, ćwiczeniu projektowym uczeń otrzymuje przez dziennik 
elektroniczny; 
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  klasa (grupa) ma utworzone własne konto do komunikacji z nauczycielem prowadzącym 
dany przedmiot  

 nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania, tak aby uczniowie potrafili 
samodzielnie je wykonać  

 uczeń ma obowiązek rozwiązać zadanie i przesłać  je do prowadzącego w wyznaczonym 
terminie 

 zadania przesłane po wyznaczonym terminie będą traktowane jak brak zadania;  

 zwolnienie z zadania – uczeń uzyskuje po usprawiedliwieniu przez rodzica z powodów 
rodzinnych albo choroby ucznia);                                                                                                                                
Uczniowie na bieżąco uzupełniają zeszyty ćwiczeń oraz zadania domowe, a nauczyciel 
sprawdza efekty pracy cyklicznie. 
 
Uwaga . W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele 
uwzględniają zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni. 
 

W pozostałych sprawach obowiązuje dotychczasowy Przedmiotowy System Oceniania. 


