ZASADY OCENIANIA NA CZAS NAUKI ZDALNEJ
w Szkole Podstawowej nr 6 w Jarosławiu

1. W nauczaniu na odległość nie ulegają zmianie zapisy w Statucie dotyczące
wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
2. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści
nauczania do zrealizowania w poszczególnych dniach pracy zdalnej szkoły, z
uwzględnieniem: równomiernego obciążenia uczniów, zróżnicowania zajęć
w każdym dniu, łączenia kształcenia online z użyciem aplikacji Microsoft Teams oraz
dziennika Librus.
3. Obowiązkiem ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu jest
sumienne i systematyczne wywiązywanie się z obowiązku nauki zdalnej.

UCZEŃ:
Realizuje zadania przesłane przez nauczyciela systematycznie, w miarę możliwości samodzielnie
lub z pomocą rodziców/opiekunów prawnych. Nauczyciel uczący w klasie ustala zasady, sposoby i
terminy przesyłania prac przez uczniów biorąc pod uwagę plan zajęć ucznia.
Odsyłanie przez ucznia zadań i prac ma charakter obowiązkowy i podlega ocenie zgodnie z
obowiązującym w szkole i zapisanym w Statucie szkoły Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
Poprawa ocen: uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania i prace
wykonywane w czasie nauczania na odległość.
Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego Librus.
Ocenie podlega także zaangażowanie (aktywność) uczniów podczas lekcji zdalnych.
Uczniowie mogą uzyskać oceny wypełniając zadania dla chętnych oraz wykonując dodatkowe
projekty.

Udział ucznia w zajęciach online jest obowiązkowy. Wszystkie nieobecności usprawiedliwiane są
przez rodziców.
W pracy z uczniem posiadającym opinie/orzeczenie nauczyciel zobowiązany jest uwzględniać
specjalne potrzeby edukacyjne i dostosowania wynikające z zapisów PPP.
Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się przede wszystkim jego postępowanie do czasu
zdalnego nauczania oraz podczas bieżącego czasu nauczania na odległość.
Ocenia się również aktywność ucznia w proponowanych przedsięwzięciach szkolnych (wszelkiego
rodzaju), co jest odnotowane przez organizujących w postaci pozytywnych wpisów z zachowania.
Zaangażowanie ucznia w naukę zdalną (systematyczność, aktywność, punktualność, nie
opuszczanie lekcji, nie wyrzucanie, nie wyciszanie innych uczestników) będzie odzwierciedlone
informacją o każdym uczniu w kategorii zachowanie.
.
Nauczyciele maja możliwość śledzenia postępów uczniów i osiąganych wyników w testach czy
quizach pracując na platformach Teams, eduelo czy e-podręczniki.
Nauczyciele informują na bieżąco uczniów oraz rodziców o uzyskanych ocenach
przyjętymi zasadami oceniania i przyjętą skala ocen.

zgodnie z

Przy ocenianiu nauczyciel powinien

uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów, stopień trudności materiału, dostępność środków
technicznych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauczyciele przekazują również rodzicom
informację zwrotną o postępach uczniów poprzez dzienni elektroniczny, kontakt telefoniczny czy
zamieszczony komentarz przy ocenie. Oceny zamieszczane są w dzienniku elektronicznym. Uczeń
ma prawo do poprawy oceny w uzgodnionym z nauczycielem terminie.
Kategoria oceny
Zadania domowe
Aktywność na forum (online)

Sporządzanie notatek (samodzielna praca
uczniów)
Rozwiazywanie quizów, testów online
Wypowiedzi ustne

opis
Odsyłane prace domowe poprzez dziennik
elektroniczny, platformę MS Teams, czy w inny
sposób wskazany przez nauczyciela
Aktywność podczas lekcji, kontaktowanie się z
nauczycielem w wyznaczonych terminach.
Należy jedna wziąć pod uwagę dostępność
ucznia do środków technicznych i sytuację
domową
Uczeń sporządza notatki z zadanego przez
nauczyciela tematu, zapisuje pytania do treści,
które są dla niego niezrozumiałe
Nauczyciel przy ocenie uwzględnia przyrost
wiedzy
Wideo rozmowa

Praca w grupach
Praca indywidualna

Przygotowanie projektów, prac plastycznych,
odsyłanie nauczycielowi
Przygotowanie prac konkursowych, prac
plastycznych itp.

Dyrektor monitoruję pracę nauczycieli poprzez analizę zapisów w terminarzu, zapisów tematów
lekcji, analizę tygodniowego rozkładu zajęć, wystawiane przez nauczycieli oceny, komentarze,
rozmowy z rodzicami, kontakt mailowy, zalecenia w Librusie.

