
Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,  

w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 

 a także uzyskanych przez niego ocenach. 

 

1. Sposób monitorowania postępów uczniów 

 

Monitorowanie odbywa się z uwzględnieniem dostępnych uczniom/ rodzicom narzędzi, na 

podstawie: 

- uzupełnionych ćwiczeń, kart pracy (przekazanych uczniowi wcześniej w formie papierowej 

lub wydrukowanych i uzupełnionych przez ucznia) gromadzonych „w teczce”, skanów lub 

zdjęć tych prac przesłanych nauczycielowi (np. przez  Messengera, MMS), 

- odesłanych przez ucznia, uzupełnionych materiałów w formie elektronicznej (edytowanej 

np. w Wordzie), 

- video rozmowy, np. poprzez Messengera i przedstawienie przez rodzica pracy dziecka 

nauczycielowi, 

- udostępnionych przez rodziców filmów przedstawiających uczniów wykonujących 

określone zadania; 

- cotygodniowych rozmów wychowawcy z rodzicem, 

- informacji pozyskanych podczas konsultacji udzielanych rodzicom przez nauczycieli 

uczących (np. tych w ramach wskazanych terminów do dyspozycji rodziców), 

- rozmowy nauczyciela z uczniem (rozmowa telefoniczna lub poprzez Messengera) 

 

Nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają sposób monitorowania postępów uczniów, 

uwzględniając dostępne uczniom/ rodzicom narzędzia. 

 

Nauczyciele archiwizują przesyłane materiały oraz prace uczniów. Forma archiwizacji może 

być elektroniczna lub papierowa. 

 

2. Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach – uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną, edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Nauczyciele dokonują weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów podczas indywidualnych 

kontaktów z rodzicami (mail, rozmowa telefoniczna), uzyskując w ten sposób: 

- potwierdzenie wykonania ćwiczeń w zeszytach ćwiczeń uczniów (wypełnione 

ćwiczenia); 

- potwierdzenie wykonania kart pracy (zebranie ich w teczkę); 

Weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, nauczyciele dokonują również na podstawie 

przesłanych zdjęć kart pracy, prac plastycznych. 



Potwierdzenie wykonania przez ucznia zadania, nauczyciel  opatruje komentarzem 

skierowanym do ucznia lub rodzica. 

 

Każdy nauczyciel w sposób szczególny zwraca uwagę na zaangażowanie ucznia w pracę, 

chęci wykonania zadań, tempo pracy, określone na podstawie rozmów z rodzicami. 

 

3. Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach – uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną, klasy V, VI, VIII 

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:  

Przy każdym wykonanym ćwiczeniu, zadaniu, aktywności rodzic zaznacza  (na karcie 

przesłanej pocztą elektroniczną lub w komentarzu napisanym do nauczyciela) sposób  

wykonania 

S -samodzielnie, 

P- z pomocą,  

N- nie wykonał (informacja o trudnościach telefonicznie lub mailowo) 

 

Ćwiczenia wykonane samodzielnie oceniamy w skali od 3 do 5 w zależności od 

prawidłowości wykonania. 

Ćwiczenia wykonane z pomocą oceniamy w skali  2 - 3. 

Jeśli uczeń nie wykonał - w zależności od przyczyny: dajemy  zadania na niższym poziomie 

(możliwość poprawy);  

 

Co tydzień można zrobić krótki test kontrolny do samodzielnego wykonania w określonym 

czasie bez ingerencji rodzica- tak jak na sprawdzianie w szkole (albo rozmowa telefoniczna             

z uczniem, albo potwierdzenie rodzica). 

 

Oceny zapisywane będą w sporządzonej dla każdej klasy tabeli (załącznik nr 1 do 

komunikatu) 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przesyłają oceny do wychowawców, a Ci 

uzupełniają tabelę na bieżąco. 

Tabela jest do wglądu Dyrektora.  

Wychowawca sporządza  na podstawie tabeli wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów dla 

każdego ucznia i przesyła rodzicom raz na 14 dni.  

 

4. Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce – uczniowie z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 



W  cotygodniowych rozmowach oraz podczas konsultacji indywidualnych z rodzicami – 

nauczyciele dopytują, czy przesyłane zadania uczniowie wykonują samodzielnie, czy też z 

pomocą.  Jeśli z pomocą to na czym ta pomoc polega.  

 

Weryfikacji umiejętności uczniów, dokonuje się analizując udokumentowane np. za pomocą 

zdjęć prace uczniów a przede wszystkim analizując zdobyte od rodziców informacje o 

podejmowanych przez uczniów działaniach. 

 

 Działania uczniów nauczyciele komentują w pozytywny sposób (zawsze gdy tylko jest to 

możliwe bezpośrednio do uczniów ale też do ich rodziców).  

 

Komentarze dotyczące podejmowanych przez uczniów aktywności, nauczyciele przekazują 

telefonicznie lub drogą e- mailową.  

 

Nauczyciele instruują rodziców jak w codziennych sytuacjach chwalić uczniów, jak dostrzegać 

najmniejsze postępy, jak je wzmacniać (jest to konieczne dlatego, by uczeń zrozumiał czego 

od niego oczekujemy oraz dlatego, by  poprzez natychmiastowe wzmocnienie - oczekiwane 

zachowanie utrwaliło się i uczeń mógł nabywać nowe umiejętności). 

 

 


