ANEKS DO WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA
Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
realizowane są cele kształcenia i treści nauczania z wykorzystaniem platformy
One Drive oraz innych komunikatorów umożliwiających realizację podstawy
programowej, a także zdalny kontakt z uczniami z uwzględnieniem możliwości
technicznych nauczyciela i uczniów
Klasy 1 – 3
Oceniania bieżącego w klasach 1-3 dokonuje się na podstawie obserwacji
aktywności i postępów ucznia poprzez analizę jego prac odesłanych przez
rodziców w formie elektronicznej. Oceny bieżące zostaną umieszczone w
dzienniku elektronicznym. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka
podczas poprzez dziennik elektroniczny oraz konsultację na platformie One
Drive.

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą
poprzez urządzenia takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu
komunikatorów społecznych, e-dzienników lub innego rodzaju platform.
Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen
stosowana dotychczas.
Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów:
-odpowiedzi ustne,
- prace pisemne,

- aktywność na zajęciach,
- terminowość odsyłania prac,
- postawa ucznia wobec przedmiotu.
Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób zaproponowany przez
nauczyciela (e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne …) i przekazany do
wiadomości rodzicom.
Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie pracy i poinformowanie uczniów o
ocenach, analizie pracy oraz terminach i sposobach poprawy.
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość ma
charakter przejściowy.
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym - na odległość,
wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz
monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna
forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły.
Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są
w kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów wzbogacone o niżej
wymienione formy pracy.
Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez
nauczyciela, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.
Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania
wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez
nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.
Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami
umieszczonymi w statucie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w
Kolniczkach. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują
rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy
szkoły poprzez Librus.
Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. Brak
reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń ma możliwość
poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e- nauczania w
sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. Oceny wystawiane są zgodnie

z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z
obowiązującym systemem procentowym.
Kryteria oceniania język polski – ocenianie w trybie zdalnego nauczania.
Ocenie podlegać będą: odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, terminowość
wykonanej pracy, formy pisemne, postawa wobec przedmiotu.
Lekcje prowadzone są on-line, wykorzystując platformę One Drive.
Uczeń ma obowiązek przesłać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace
pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami.
Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną o stopnień niższą.
Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną (zadanie domowe
nie może być kserokopią ani tekstem wydrukowanym z Internetu).
Zaplanowane dłuższe formy wypowiedzi pisemnej na zadany temat są oceniane
zgodne z podanymi wcześniej kryteriami.
Poprawa ocen - uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania
wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni, za zgodą
nauczyciela..
Kryteria oceniania język angielski – nauka zdalna.
Lekcje prowadzone są on-line, wykorzystując platformę One Drive.
Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za: zadania domowe,
prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, dodatkowe narzędzia
wykorzystywane w czasie e-nauczania to Librus, Messenger, Zoom, bądź inne
platformy i komunikatory wybrane przez nauczyciela.
Kryteria oceniania język niemiecki – ocenianie w trybie zdalnego nauczania. Lekcje prowadzone są on-line, wykorzystując platformę One Drive.
Ocenie podlega: praca z tekstem (podczas zajęć), wypowiedź ustna (podczas
zajęć), wypowiedź pisemna, praca domowa.
Uczeń ma obowiązek przesłać na adres mailowy nauczyciela prace pisemne w
wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Niedotrzymanie ustalonego terminu
jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

Prace niesamodzielne (pisane przy pomocy tłumacza / translatora) będą oceniane
na ocenę niedostateczną. - Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych
za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym
przez nauczyciela.
Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania.
Kryteria oceniania – przedmioty przyrodnicze, przedmioty ścisłe oraz religia
– nauka zdalna.
Lekcje prowadzone są on-line, wykorzystując platformę One Drive.
Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: wykonanie zadań (kart pracy,
odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela sposobach, a
następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub
grupę społecznościową, komunikator itp., wykonanie zadań (kart pracy,
odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości w
Librusie, wykonanie zadań na platformach edukacyjnych.
Wszystkie formy aktywności zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe,
co oznacza, że uczeń musi otrzymać z nich ocenę. Wszystkie formy zaplanowane
przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.
Kryteria oceniania – biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka,
historia, religia.
Ocenie podlegać będą: odpowiedzi ustne – obowiązuje materiał z trzech ostatnich
zajęć, uczeń 1 raz ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, aktywność na
zajęciach - zaangażowanie, terminowość przesyłania prac zleconych do
wykonania, za dostarczenie pracy po terminie uczeń otrzymuje ocenę o stopień
niższą, prace domowe (samodzielne) – terminowość wykonania, poprawność,
stopień zaangażowania i staranności, w przypadku braku pracy, uczeń dostarcza
ja w ciągu 2 dni, jeśli nie dotrzyma terminu otrzymuje ocenę niedostateczną.
Postawa ucznia wobec przedmiotu, odzwierciedla się w wysiłkiem wkładanym
przez ucznia w proces uczenia się, przygotowywaniem do zajęć.
Kryteria oceniania – wychowanie fizyczne – nauczania zdalne. Praca zdalna
w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z szczególnym uwzględnieniem
elementów edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, ćwiczenia ruchowe
i gimnastyczne.

Wszystkie dodatkowe formy pracy dla uczniów mogą zostać wzbogacone w
konieczność wykonania plakatów, prezentacji, konspektów oraz filmów
instruktażowo-pokazowych.
Kryteria oceniania – plastyka, technika, muzyka – nauczania zdalne.
Uczeń będzie zobligowany do wykonania prac plastycznych, której tematyka i
sposób wykonania zostanie podany przez e-dziennik Librus lub inny
komunikator. Termin wykonania – do 2 tygodni, późniejszy termin skutkuje
oceną niedostatczną.
Pracę należy podpisać i wysłać pod wskazany adres. -Nauczyciel zobligowany
jest do wcześniejszego poinformowania uczniów bądź ich rodziców o
konieczności posiadania przez dzieci określonych przyborów plastycznych,
potrzebnych na wyznaczone zajęcia.
Muzyka - Uczniowie podczas nauki on-line oceniani będą za zadania domowe,
przygotowani (indywidualne lub grupowe) projektu, aktywność na lekcji on-line,
odpowiedzi ustne, testy on-line. Programy wykorzystywane w czasie enauczania: Librus, Messenger, poczta elektroniczna i inne konieczne do
przeprowadzenia zajęć.
Nieprzygotowanie – uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze,
trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną (waga 2).
Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w
czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po
uprzednim uzgodnieniu.
Informatyka - Uczniowie będą oceniani za zadania domowe, prace na lekcji w
formie elektronicznej, skany, nagrania, spotkania na platformie, testy online.
Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania
wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez
nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.
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