Aneks
do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Małdytach
Ocenianie w nauczaniu zdalnym
1. W celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów
edukacyjnych uczniów w okresach, w których tradycyjna forma realizacji zajęć jest
niemożliwa do kontynuowania, wprowadza się zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach
Oceniania
2. Zmiany mają charakter czasowy i obowiązują tylko w czasie nauki zdalnej.
3. W czasie nauczania w trybie zdalnym, w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz
przekazywania informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami,
wykorzystywany jest dziennik elektroniczny oraz internetowe platformy edukacyjne
wskazane w zarządzeniu dyrektora szkoły. Ponadto dopuszcza się korzystanie z
wszelkich możliwych środków łączności na odległość, jak na przykład telefon, poczta
elektroniczna, ogólnodostępne platformy społecznościowe. W tym wypadku należy
jednak zachować szczególną ostrożność ze względu na ochronę danych osobowych.
4. Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w
materiałach przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
5. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej nie ulegają
zmianie.
6. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania
prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.
7. Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały także
sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami
ustalonymi przez nauczyciela każdego przedmiotu.
8. W czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen od 1 do 6.
9. Jeśli uczeń nie przekaże do oceny swojej pracy (pracy klasowej, sprawdzianu, karty
pracy, kartkówki, prezentacji, rysunku, zdjęcia pracy plastycznej itp.) w terminie,
nauczyciel ma obowiązek upomnieć ucznia, a następnie wpisuje ocenę niedostateczną.
Przy ocenie pracy nauczyciel uwzględnia indywidualną sytuację ucznia.
10. Jeśli uczeń przekazuje do oceny pracę niesamodzielną, np. pracę skopiowaną z internetu
lub z innych źródeł (w tym we fragmentach), otrzymuje ocenę niedostateczną.
11. Przy ustalaniu oceny zachowania uczniów, pod uwagę będą brane w szczególności
systematyczność pracy, terminowość odsyłania prac, oraz zaangażowanie w pracę
zdalną.

