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Jakie będzie ocenianie w ZPSM nr 4 w nauczaniu na odległość? 

kształtujące, motywujące, informujące, przyjazne, adekwatne do trudnej sytuacji edukacyjnej 

W tym trudnym dla wszystkich czasie, zadaniem Szkoły jest podtrzymanie procesów 

edukacyjnych i aktywności uczniów. Szkoła, to my wszyscy: Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.  

Dyrektor Szkoły, a także nauczyciele, mają świadomość wielu problemów, z którymi borykają się 

uczniowie i ich rodziny. Nie wszyscy mają odpowiednie warunki do samodzielnej nauki w domu, 

nie zawsze posiadają do dyspozycji odpowiedni sprzęt komputerowy, dostęp do dobrego 

instrumentu. Być może w niektórych rodzinach pojawią się poważne skutki kryzysu finansowego, 

utrata pracy, zagrożenie zdrowia i życia najbliższych.  

Nauczyciele, pracując w swoich domach, nie zawsze dysponują odpowiednimi warunkami  

i sprzętem, co warunkuje dobór metod pracy na odległość.   

Mając na uwadze dobro uczniów i ich rodzin, ocenianie w nauczaniu na odległość w naszej Szkole  

ma mieć wymiar odpowiedni dla obecnych trudnych czasów. Chcemy nadać ocenianiu uczniów 

przede wszystkim funkcję kształtującą, motywującą oraz informacyjną. Oceny, które będą 

otrzymywać nasi uczniowie, mają ich wspierać w rozwoju, zachęcać do aktywności, pobudzać 

ambicję, samodzielność, zachęcać do nowych form pracy, być może do tej pory niestosowanych.  

Zaufamy naszym uczniom. Damy im szansę na odnalezienie się w trudnej sytuacji, bo być może 

właśnie teraz przeżywają jedne z najtrudniejszych momentów swojego życia. Nie chcemy 

dopuścić do tego, aby doszła do tego szkolna trauma.  

Pomożemy rodzicom przejść przez trudny okres spokojnie, aby nie martwili się o promocję, czy 

brak klasyfikacji na koniec roku. Jeśli będziemy skutecznie współpracować, nawet  

w najtrudniejszych sprawach, to żaden z uczniów nie powinien ponieść porażki.   

Ocenianie bieżące ma dawać uczniom możliwość bieżącego ich poprawiania, na jasnych 

zasadach ustalonych wspólnie przez poszczególnych nauczycieli i ich uczniów.   

Będziemy dążyć do tego, aby niepromujące oceny roczne, jeśli tylko to jest możliwe, zastąpić 

analizą i wynikającą z niej informacją, co uczeń osiągnął na  koniec roku szkolnego, a co będzie 

musiał przy pomocy nauczycieli i rodziców nadrobić lub uzupełnić. Każdy uczeń (i jego rodzice) 

powinien taką informację otrzymać na koniec roku szkolnego. Oceny niepromujące będą 

wystawiane tylko w przypadku braku dobrej woli ucznia i ewidentnego lekceważenia 

obowiązków szkolnych.  

Stworzymy przyjazne okoliczności uzupełnienia zaległości z I półrocza. Nagromadzenie zaległości 

w połączeniu z bieżącym stresem, może być zbyt trudnym doświadczeniem dla ucznia. Zaliczenia 

zaległości będą ustalane indywidualnie i mogą trwać do końca roku szkolnego.     

Nauczyciele mają świadomość, że dzieci i młodzież odczuwają  niepokój i strach. Ma on często 

inne oblicze, niż u dorosłych. Musimy dawać im oparcie. Będziemy uważni. Nie zignorujemy 

naszej bolesnej wiedzy o wielkim zagrożeniu depresją, które dotyka dzieci i młodzież. Nasza 

Szkoła doświadczyła tego wyjątkowo tragicznie.  

Będziemy wspólnie dążyć do tego, aby trudna sytuacja oraz poczucie zagrożenia i niepewności, 

obróciły się w wartości dodane: doświadczenie, wzmocnienie, dojrzałość, samodzielność.  

Przypomnimy naszą akcję sprzed zawieszenia zajęć: OSWAJAMY CZWÓRKI, CZWÓRKA TO DOBRA 

OCENA!!! 
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Zasady ogólne oceniania w nauczaniu na odległość 
na podstawie wcześniej ogłoszonych Zasad nauczania na odległość 

 

W związku z brakiem możliwości praktycznego stosowania niektórych przepisów zawartych  

w Statucie Szkoły (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania), z dniem 25 III 2020 r. dyrektor Szkoły 

wprowadza dodatkowe ustalenia, związane ze specyfiką nauczania na odległość, uwzględniające 

sytuację uczniów i nauczycieli oraz wynikające z Rozporządzenia MEN z dn. 20 III 2020 r. 

 

I. Ustalenia wynikające z przepisów zewnętrznych 
1. W okresie zawieszenia zajęć szkolnych nie odbędą się egzaminy promocyjne i końcowe, 

przesłuchania oraz sprawdziany końcowe. 

2. Egzaminy dyplomowe odbędą się po zniesieniu ograniczeń funkcjonowania szkół.  

3. Egzaminy zewnętrzne odbędą się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

4. Próbne egzaminy zewnętrzne zostaną zorganizowane na mocy odrębnych przepisów. 

Uzyskane z nich oceny nie wpłyną na szkolne oceny roczne.   

 

II. Ustalenia wynikające ze zmian w Statucie (WZO) 
1. Preferowane jest ocenianie bieżące, uwzględniające specyfikę przedmiotu, np. podczas zajęć 

na platformach lub z użyciem komunikatorów, odpowiedzi ustnych online, po nadesłaniu 

odrobionych lekcji lub nagranego utworu (lub jego części). 

2. Nauczyciele będą wykorzystywać oceny opisowe oraz formy recenzji muzycznych w zakresie 

gry na instrumentach na każdym poziomie nauki. 

3. Doceniane będą różne formy aktywności uczniów wypracowane z nauczycielem  w nauce na 

odległość, zaangażowanie w pracę, samodzielność w wykonywaniu zadań, ale także 

umiejętność współpracy z innymi uczniami.  

4. Doceniane będą wspólne projekty realizowane przez dwóch lub więcej uczniów  

z użyciem multimediów i narzędzi zdalnych.   

5. Ustala się, że poprawa ocen lub zaległości z I półrocza może się odbywać do rady 

klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego.   

6. Przyjmuje się zasadę szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami. 

Uczeń i jego rodzice otrzymają na bieżąco informacje o postępach w nauce, uzyskanych 

ocenach, trudnościach, braku aktywności dziecka w nauczaniu na odległość  

(np. nieuczestniczenie w zajęciach online, nieodsyłanie zadanych prac), wyjaśnianie 

problemów i szybkie ustalanie rozwiązań.  

7. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

organizowany w trybie odwoławczym od rocznej oceny klasyfikacyjnej, w okresie trwającego 

zagrożenia COVID-19, zostanie przeprowadzony zdalnie z użyciem narzędzi uzgodnionych  

z nauczycielami i rodzicami ucznia lub uczniem pełnoletnim. Formę egzaminu ustali dyrektor 

Szkoły.  

8. Ocena zachowania wystawiana w trybie odwoławczym, w okresie  trwającego zagrożenia 

COVID-19, zostanie ustalona w drodze głosowania członków komisji powołanej przez 

dyrektora Szkoły, przeprowadzonego online.  
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III. Instrument główny,  

fortepian obowiązujący i dodatkowy  
1. Bieżące ocenianie ucznia odbywa się podczas lekcji indywidualnych online prowadzonych za 

pomocą dostępnego dla ucznia i nauczyciela narzędzia komunikacji.   

2. Ocenie mogą też podlegać nagrania audio i wideo  przesyłane przez ucznia. 

3. Ocenie podlegają takie elementy muzyczne, jak:  

1) aktywność ucznia podczas zajęć; 

2) samodzielność i zaangażowanie ucznia w ćwiczenie w domu; 

3) stopień i poprawność opanowania zadanego tekstu muzycznego; 

4) opanowanie elementów technicznych i aparatowych; 

5) przygotowanie pamięciowe zadanego materiału; 

6) realizacja podstawowych zagadnień interpretacyjno-muzycznych. 

4. Nauczyciel powinien wystawić co najmniej 1 ocenę bieżącą na miesiąc, jednak w okresie 

nauczania na odległość zaleca się wystawianie większej liczby ocen za zróżnicowane 

osiągnięcia ucznia.   

5. Uczeń i jego rodzice powinni być skutecznie informowani o ocenach bieżących zaraz po ich 

wystawieniu, najlepiej poprzez e-mail lub w inny sposób ustalony z rodzicami ucznia.    

6. Ocenę roczną wystawia nauczyciel z uwzględnieniem: 

1) oceny uzyskanej na I półrocze; 

2) postępów ucznia w II półroczu w okresie do dnia zawieszenia zajęć w Szkole; 

3) ocen bieżących uzyskanych w nauczaniu na odległość; 

4) osiągnięć konkursowych z całego roku szkolnego. 

7. Jeśli w roku szkolnym 2019/2020 uczeń został laureatem konkursu organizowanego przez 

MKiDN lub CEA, uzyskuje roczną ocenę celującą (6).  

8. Uczeń ma prawo poprawy ocen bieżących. 

 

Ustalenia szczególne dotyczące oceniania z fortepianu dodatkowego 
Uwzględniając obciążenie uczniów samodzielną pracą i ich zróżnicowane możliwości oraz 

potrzeby,  w okresie nauczania na odległość ocenianie powinno w znacznej  mierze ograniczać 

się do ocen bieżących z takich elementów, jak m.in. zaangażowanie i systematyczność, rzetelność 

w  realizacji zadań poleconych przez nauczyciela, ćwiczenia wspierające naukę przedmiotów 

muzycznych teoretycznych. Można ograniczyć pracę pamięciową i nad dużymi utworami.    

 

IV. Przedmioty muzyczne zespołowe  
(chór, orkiestra, zespoły kameralne) 

 

1. Ocenianie bieżące odbywa się poprzez indywidualne sprawdziany zadanych partii materiału 

muzycznego.  

2. Nauczyciel wystawia oceny podczas zajęć prowadzonych online lub na podstawie wysłanych 

nagrań ucznia. 

3. Nauczyciel ocenia aktywność ucznia i samodzielność w pracy w domu.  
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4. Ocena roczna wystawiana przez nauczyciela uwzględni: 

1) ocenę uzyskaną za I półrocze; 

2) oceny bieżące uzyskane w II półroczu.   

 

V. Przedmioty muzyczne teoretyczne 
1. Preferowane jest ocenianie bieżące.  

2. Ocenie mogą podlegać następujące elementy, zależnie od specyfiki przedmiotu, ustalonych 

form nauczania na odległość i możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) aktywność ucznia podczas zajęć online; 

2) zadania domowe odsyłane do nauczyciela; 

3) zadania przesyłane w postaci zdjęć, plików audio i wideo; 

4) testy, sprawdziany, kartkówki i inne form sprawdzania wiadomości i umiejętności 

uczniów; 

5) projekty uczniowskie samodzielne i grupowe, referaty.  

3. Należy unikać oceniania z dużych partii materiału, np. sprawdzian powinien obejmować 

materiał z nie więcej niż 3 lekcji.   

 

 

VI. Przedmioty ogólnokształcące 

1. W ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele uwzględniają ich indywidualne 

możliwości oraz potrzeby. 

2. Formami sprawdzania i monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:  

1) zwrotne prace pisemne zadane przez nauczyciela do samodzielnego wykonania,  

w postaci skanów, zrzutów ekranu lub zdjęć plików tekstowych, np. uzupełnionych kart 

pracy, zadań z podręcznika lub ćwiczeń, wymaganych stron zeszytu przedmiotowego, 

prac plastycznych oraz innej działalności; 

2) wypowiedzi  uczniów, komentarze i głosy w dyskusji podczas zajęć głosowych lub 

głosowo-wizyjnych prowadzonych na platformie (innym komunikatorze) w czasie 

rzeczywistym; 

3) rozwiązywanie przez uczniów quizów, testów, diagramów, krzyżówek, tekstów z lukami  

i innych zadań interaktywnych; 

4) prezentacje multimedialne, projekty, albumy. 

3. Głównym kryterium oceniania osiągnięć uczniów jest ich udział w zajęciach, rozumiany jako: 

1) systematyczne realizowanie zadań wyznaczonych przez nauczycieli; 

2) dotrzymywanie ustalonych terminów; 

3) uczestniczenie w zajęciach online prowadzonych przez nauczycieli; 

4) własna aktywność i kreatywność uczniów. 

4. Sposobami  oceniania osiągnięć uczniów są: 

1) komentarze słowne, recenzje otrzymywanych prac (jako elementy oceniania 

kształtującego); 

2) skala 1-6 (z wyłączeniem klas 1-3 OSM I st.) 
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5. Każda ocena, w tym ocena słowna, podlega poprawie, aż do uzyskania optymalnego wyniku 

(elementy oceniania kształtującego). 

 

Uwaga! Nauczyciele mogą doprecyzować zasady oceniania w 

powiązaniu ze specyfiką swojego przedmiotu.  

 

VII. Ocena zachowania 
1. Podczas nauczania na odległość obowiązują statutowe zasady usprawiedliwiania 

nieobecności ucznia na zajęciach prowadzonych zdalnie.  

2. Za nieobecności uznaje się brak udziału ucznia w lekcjach online w czasie rzeczywistym, 

niepodejmowanie kontaktów edukacyjnych z nauczycielem w innych formach, 

nieuczestniczenie w testach i pracach pisemnych organizowanych na platformie.  

3. Ocena zachowania będzie obejmowała także zachowanie ucznia na zajęciach online wg 

wskazówek nauczyciela. Uczeń jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek 

nauczyciela w dotyczących np. sposobu zabierania głosu, zasady nieprzeszkadzania innym 

uczestnikom zdalnych zajęć i innych ustaleń.   

 
  Warszawa, 3 kwietnia 2020 r. 

 

Hanna Sawicka 

Dyrektor Szkoły 

 


