Zasady oceniania uczniów w ramach kształcenia zdalnego w Szkole Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Kraśniku
1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniom
i ich rodzicom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych i wskazówek do dalszej
pracy.
2. W czasie realizacji nauczania zdalnego ocenianie bieżące ma charakter motywujący
i wspierający ucznia w pracy samodzielnej pod kierunkiem nauczyciela.
3. W ocenianiu bieżącym ucznia stosowana jest dotychczasowa skala ocen oraz ocena
opisowa. Zaleca się nauczycielom przekazywanie informacji zwrotnej w formie
wskazówek, instrukcji, pochwał.
4. Formy pracy uczniów podlegające ocenie:
 prace pisemne;
 sprawdziany, testy;
 karty pracy;
 ćwiczenia;
 kontakt poprzez komunikatory ( telefon, on-line, …);
 prezentacje ( filmiki, zdjęcia);
 skany potwierdzające wykonanie pracy;
 prace plastyczno-techniczne ( zdjęcie);
 inne wynikające z realizacji nauczania zdalnego.
5. Kryteria pracy uczniów powinny uwzględniać specyfikę przedmiotu, fakt,
że nauczanie polega na samokształceniu uczniów pod kierunkiem nauczyciela oraz
powinny być dostosowane do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
W szczególności należy uwzględnić:
 aktywność i zaangażowanie ucznia;
 systematyczność i terminowość wykonywania prac;
 twórcze podejście do rozwiązywania problemu.
6. Kryteria oceniania prac pisemnych, sprawdzianów i test nie ulegają zmianie. Jeżeli
nauczyciel uzna, że ocena form pracy ucznia wynikająca z nauczania zdalnego
wymaga uszczegółowienia dokonuje w porozumieniu z nauczycielami danego
przedmiotu modyfikacji przedmiotowych zasad oceniania i przekazuje tę informację
dyrektorowi szkoły.
7. Prace uczniów, którzy nie mogli ich przesłać w sposób ustalony przez nauczyciela,
ale dostarczone poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się przy głównym wejściu
do szkoły winny być ocenione.
8. Poprawa ocen cząstkowych będzie możliwa po wznowieniu zajęć w szkole w trybie
ustalonym z nauczycielem.
9. Uczniowie o postępach w nauce są informowani na bieżąco poprzez informację
zwrotną od nauczyciela oraz wpisanie ocen w dzienniku elektronicznym.
10. Rodzice o postępach i trudnościach w nauce dziecka są informowani przez nauczycieli
na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
11. W czasie kształcenia na odległość ocenie podlega również zachowanie ucznia:
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 respektowanie zasad;
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci;
 kultura osobista w kontakcie z nauczycielami i uczniami;
 przestrzeganie zaleceń epidemiologicznych;
 przestrzeganie zasad norm etycznych.
12. Wychowawcy i nauczyciele mają prawo zwracać uwagę uczniom i informować
rodziców poprzez dziennik elektroniczny o niewłaściwym zachowaniu w czasie
wspólnej pracy.
13. Wychowawcy i nauczyciele powinni dostrzegać i promować właściwe zachowanie
uczniów oraz informować o tym rodziców poprzez dziennik elektroniczny.
14. W sprawach spornych dotyczących oceniania w ramach kształcenia zdalnego decyzje
podejmuje dyrektor szkoły.

