Zasady oceniania opanowania treści programowych
na czas zawieszenia zajęć w szkole i wprowadzenia zdalnego nauczania
ulegają następującym modyfikacjom:
1. Uczniowie realizują zajęcia zgodnie z obowiązującym od 10 lutego tygodniowym
planem zajęć dydaktycznych na bieżący rok szkolny.
2. Wszystkie zlecone drogą elektroniczną przez nauczyciela przedmiotu zadania są dla
ucznia obowiązkowe do wykonania w ustalonym wharmonogramieterminie (z języka
polskiego, matematyki i języka angielskiego dwa razy w tygodniu, z pozostałych
przedmiotów jeden raz w tygodniu); wyjątek stanowią zadania i materiały do analizy
dla chętnych.
3. Uczniowie przesyłają zadania przed upływem wyznaczonego w harmonogramie
terminu, w zależności od decyzji nauczyciela prace przesyłają wszyscy uczniowie lub
tylko niektórzy uczniowie.
4. Nauczyciele sprawdzają i oceniają otrzymane prace przed następnym terminem
wyznaczonym w harmonogramie, wysyłanie informacji zwrotnych odbywa się w czasie
pracy nauczyciela czyli w godzinach 8-14 w dni robocze.
5. Zadania te podlegają ocenie wg kryteriów ustalonych w przedmiotowych systemach
oceniania.
6. W trakcie zawieszenia zajęć w szkole obowiązuje bezwagowy system oceniania co
oznacza, że wszystkie oceny są równoważne.
7. Oceny będą na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom; szczegółowe omówienie
wykonanych zadań będzie przekazywane drogą elektroniczną dla ucznia i na prośbę
rodzica lub w innej formie ustalonej przez nauczyciela (np. indywidualna konsultacja).
8. Monitorowanie i weryfikacja wykonania zadań będzie odbywać się przy pomocy poczty
elektronicznej i komunikatorów internetowych;
9. Z przyczyn niezależnych, na podstawie usprawiedliwienia ucznia lub rodzica, uczeń
będzie mógł wykonać dane zadania w późniejszym terminie. Brak informacji zwrotnej
równoznaczne jest z otrzymaniem oceny cząstkowej „niedostatecznej”.
10. Uczniowie i rodzice mają możliwość indywidualnej konsultacji z nauczycielem
w określonym w harmonogramie terminie i za pomocą ustalonego wspólnie
komunikatora lub drogą mailową.
11. Nauczyciele również mają możliwość konsultacji z uczniem w określonym
w harmonogramie terminie i za pomocą ustalonego wspólnie komunikatora lub drogą
mailową.
12. W sytuacji braku realizacji zadań przez ucznia próbę kontaktu z uczniem lub jego
rodzicem podejmuje nauczyciel przedmiotu, a następnie przekazuje informację do
wychowawcy.

