Modyfikacja regulaminu: 29.01.2021

REGULAMIN
KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin kształcenia na odległość określa:
1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej
funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego
współpracy z uczniami i rodzicami,
3. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
4. możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
5. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
6. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego,

egzaminu

semestralnego

i

sprawdzianu

wiadomości

umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
§2

i

Postanowienia szczegółowe
1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej
funkcjonowania:
a. w

czasie

ograniczenia

funkcjonowania

szkoły,

związanym

z

zagrożeniem

epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość w formie nauczania
hybrydowego (część klas pracuje stacjonarnie, a część zdalnie) lub w formie nauczania
zdalnego obejmującego całą szkołę,
b. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany
do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie
wyglądała nauka w systemie zdalnym,
c. podczas nauczania zdalnego wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania
będą odbywać się na odległość,
d. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów
udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
e. nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform,
wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne, szczególnie zalecane jest
prowadzenie zajęć poprzez platformę Microsoft Teams.
f. uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz
uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy
posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać
zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
g. wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów
z zamieszczanych materiałów. Po stwierdzeniu, że uczeń notorycznie nie odbiera
wiadomości, wychowawca telefonicznie wyjaśnia z rodzicem przyczynę braku
aktywności ucznia oraz zobowiązuje go do odbierania przez dziecko wiadomości
wysyłanych przez nauczycieli. Fakt odbycia rozmowy odnotowuje w e-dzienniku
w kontaktach z rodzicami. W sytuacjach szczególnie trudnych wychowawca
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współpracuje z pedagogiem szkolnym. O nierozwiązanych przypadkach wychowawca
powiadamia dyrektora szkoły,
h. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe
dla każdego ucznia.
2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy
z uczniami i rodzicami:
a. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
b. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do
wychowawcy i dyrektora szkoły,
c. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez
dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory
internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje. Wiadomości
nauczyciel odbiera w godzinach od 8.00-16.00,
d. szkolny pedagog wspiera wychowawców w rozwiązywaniu pojawiających się
problemów, prowadzi mailowe porady i konsultacje dla uczniów i rodziców,
e. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą
platformy Microsoft Teams (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej
będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska
uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
f. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez
nauczycieli materiałów, w szczególności wysyłanych do uczniów z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego (przekazywanie szczegółowych informacji od
nauczycieli, które zadania skierowane są dla nich), utrzymuje stały kontakt z uczniami
i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów, a nierozwiązanym problemie powinien zawiadomić dyrektora szkoły,
g. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego
lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych przedmiotów, i jest
zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez
e-dziennik czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami
i rodzicami,
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h. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań,
a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany
materiał,
3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:
a. lekcje z poszczególnych przedmiotów będą realizowane według stacjonarnego planu
lekcji, nauczyciel może prowadzić zajęcia zdalne z terenu placówki lub z domu po
ustaleniu
z dyrektorem,
b. zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich
wykonania nie przekraczał 30 minut,
c. wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy reaguje na informacje od rodziców
i uczniów na temat ilości zadawanych prac, form ich wykonania i obciążenia uczniów
danego dnia. Jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów,
to konsultuje z nauczycielami co można przełożyć na kolejny dzień czy tydzień lub w jaki
inny sposób zrealizować daną partię materiału,
4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:
1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym
z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności
w pracy,
b. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej
formy sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne
formy minimum na 2 dni wcześniej,
c. wpisywania w dzienniku e-obecności i e-nieobecności uczniów (które
wliczane są do ogólnej frekwencji),
d. zwracania uwagi na precyzyjne opisywanie poleceń. Powinny one być
sformułowane w sposób krótki, a jednocześnie jasny i zrozumiały. Należy
zwrócić szczególną uwagę na przesyłanie zadań skierowanych do uczniów
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ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozwoli to zniwelować
trudności wynikające z braku bezpośredniego kontaktu z uczniem,
e. monitorowania aktywności ucznia, reagowania, gdy uczeń nie wykazuje
aktywności,

gdy

jest

taka

konieczność

przekazania

informacji

wychowawcy klasy. Mogą one tkwić w trudnościach technicznych lub
innych związanych z obecną sytuacją, które trzeba szybko rozwiązać we
współpracy
z rodzicami i dyrektorem szkoły.
5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:
a. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o epodręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na
odległość.

6.

Sposób

monitorowania

postępu

uczniów

oraz

sposób

weryfikacji

wiedzy

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:
a. podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych
prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy
internetowego quizu,
b. każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku
z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni
przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera
i Internetu w wyznaczonym czasie,
c. nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej platformie,
zobowiązany jest do załączenia informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej
wykonanie (wysłanie załącznika, zdjęcia czy odłożenie do teczki w celu dostarczenia do
szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego),
d. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 7
dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
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e. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym
systemem oceniania,
f. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest
do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia
(w sytuacji, jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela
formie),
g. w jednym tygodniu mogą być maksymalnie trzy sprawdziany w danym oddziale
lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden
sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy.
h. sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są
w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów (Załącznik nr 1 do
Regulaminu),
i. z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów w nauczaniu zdalnym zapoznaje
się uczniów oraz ich rodziców.

7.

Warunki

i

sposób

przeprowadzania

egzaminu

klasyfikacyjnego,

egzaminu

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:
a. niniejszy punkt regulują odrębne przepisy zawarte w Statucie Szkoły – z zastrzeżeniem

uwzględnienia obowiązujących Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa związanych z
zagrożeniem epidemiologicznym.
§3
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku
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Załącznik nr 1

Zasady oceniania podczas nauczania zdalnego obowiązujące w szkole

1) Aneks do kryteriów oceniania: edukacja wczesnoszkolna – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 umiejętność czytania, pisania,
 umiejętności matematyczne,
 prace plastyczne,
 aktywność podczas zajęć.
Uczeń ma obowiązek:
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
 w czasie, gdy zajęcia trwają 30 i następnie uczeń ma 15 minut do pracy samodzielnej, nauczyciel
pracuje z uczniem, który potrzebuje pomocy w nauce.

2) Aneks do kryteriów oceniania: historia i wos – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:







karta pracy, prezentacje – przesyłane przez e-dziennik,
sprawdzian wiadomości, test, kartkówka (przez e-dziennik lub online),
analiza źródła historycznego i tekstów kultury,
zadania learningowe (np. platforma learningapps.org; quizziz, itp.),
zadania pisemne (ćwiczenia do tematu z podręcznika, notatka, karta zadań – karta pracy),
terminowość wykonywania zadanych prac.

Uczeń ma obowiązek:




Uczestniczenia w zajęciach online, odbierania na bieżąco wiadomości wysyłanych przez e-dziennik,
Teams.
Jeśli uczeń nie odeśle sprawdzianu, karty pracy, kartkówki, prezentacji we wskazanym terminie,
nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.
Przy ocenie pracy nauczyciel uwzględnia indywidualną sytuację ucznia.
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W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:


rozmowa indywidualna online poprzez Teams.

3) Aneks do kryteriów oceniania: języki obce (angielski, niemiecki) - nauczanie
zdalne
Ocenianie
1. Ocenie z języków obcych podlegają:
 aktywność na zajęciach online,
 wypowiedź ustna,
 systematyczność wykonywania zadanych prac,
 prace pisemne,
 projekty językowe,
 karty pracy, zadania wykonywane na podstawie instrukcji w podręczniku, zeszycie ćwiczeń,
 ćwiczenia interaktywne,
 testy wiedzy i umiejętności.

2. Zasady oceniania
Obowiązuje system oceniania, w tym przyznawania plusów i/lub minusów oraz ich rozliczanie, tak jak podczas
zajęć stacjonarnych.
Ocenie podlegają prace uczniów wyznaczonych przez nauczyciela.
Nauczyciel informuje, jaki rodzaj pracy należy wykonać/odesłać w danym momencie oceniany i jaka jest
forma oceny.
W szczególnych przypadkach nauczyciel po otrzymaniu informacji od ucznia lub jego rodzica o problemach,
decyduje o możliwości wydłużenia terminu wykonania zaległego zadania lub dostosowania formy jego
realizacji
Zasady dotyczące odsyłania prac:
 Odsyłane prace podpisane są tytułem zadania.
 Zadania odsyłane w postaci zdjęcia zeszytu/karty - karta pracy lub strona zeszytu wyraźnie podpisana
imieniem i nazwiskiem ucznia wypełniającego w widocznym miejscu.
 Zadania odsyłane w postaci dokumentu (doc, pdf itp) - imię i nazwisko autora pracy wyraźnie widoczne,
wpisane w dokumencie,

Zasady poprawiania ocen:
Uczeń ma prawo poprawić uzyskaną ocenę w formie ustalonej z nauczycielem:
 odsyłając poprawioną pracę nauczycielowi w wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny / na
platformie MS Teams,
 wykonując poprawkowe zadanie.
Uczeń ma obowiązek:
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uczestniczenia w zajęciach online zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,
zachowania zasad netykiety internetowej,
zapoznania się z materiałami zamieszczonymi przez nauczyciela w e-dzienniku / na platformie MS
Teams,
systematycznej pracy i regularnego kontaktu z nauczycielem,
samodzielnego rozwiązywania zadanych prac oraz ich terminowego wykonywania. Uczeń wykonane
przez siebie zadania przesyła nauczycielowi w wyznaczonej formie i terminie.
gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w zeszycie, ćwiczeniach.

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:




udostępnienie dodatkowego materiału treningowego,
wydłużenie terminu wykonania zadania/zaliczenia,
zmodyfikowanie formy realizacji zadania.

4) Aneks do kryteriów oceniania: matematyka – nauczanie zdalne

Ocenie podlegają:



odpowiedzi ustne ucznia (ocena lub +/-)
aktywność podczas lekcji - czynny udział w wykonywaniu zadań podawanych przez nauczyciela –
obowiązuje system przyznawania plusów i/lub minusów oraz ich rozliczanie tak jak podczas zajęć
stacjonarnych
 zadania domowe
 prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) będą realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi
podczas zajęć stacjonarnych – z tym, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych online (platforma
Teams, e-dziennik, itp.). Sprawdziany uczniowie wykonują w czasie rzeczywistym (podczas lekcji
online) i odsyłają w terminie, zgodnie ze wskazaniem nauczyciela . Sposób i czas poprawy oceny
będzie ustalany przez nauczyciela.
Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało
ocenie. W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac
np. awaria sprzętu opiekun/rodzic jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi lub
wychowawcy klasy i ustalić nową formę i czas zaliczenia.
Uczeń ma obowiązek:










aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach online, przestrzegając zasad netykiety
internetowej
systematycznie odbierać wiadomości od nauczyciela
problemy zgłaszać na bieżąco
systematycznie pracować i wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela
oddawać prace w terminie
w razie nieobecności na zajęciach uzupełnić notatki i nadrobić zaległości
przygotowywać się do zajęć oraz zapowiedzianych prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów)
starannie prowadzić notatki z zajęć
podczas sprawdzianu, kartkówek pracować samodzielnie, prace niesamodzielne będące plagiatem
oceniane są na ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy
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uczeń, który w wyznaczonym terminie nie pisał sprawdzianu ma obowiązek go zaliczyć
i czasie ustalonym z nauczycielem

w formie

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:


udostępnienie dodatkowych materiałów edukacyjnych dotyczących określonych zagadnień
materiału do opanowania

i partii

5) Aneks do kryteriów oceniania: wychowanie fizyczne – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 zadania z wykorzystaniem platformy Teams,
 wiedza z zakresu edukacji zdrowotnej,
 testy sprawności fizycznej,
 wiadomości z zakresu kultury fizycznej,
 systematyczność wykonywania ćwiczeń.
Uczeń ma obowiązek:
 uczestniczenia w zajęciach on-line,
 odczytywania wiadomości wysyłane przez nauczyciela,
 odsyłania prac i prezentacji z zadań wychowania fizycznego,
 systematycznie i sumiennie wykonywać zadania wyznaczone przez nauczyciela.
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
 wykonywanie dodatkowych form przyswajania wiedzy,
 konsultacje.

6) Aneks do kryteriów oceniania: chemia– nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 karty pracy,
 sprawdzian wiadomości, kartkówka,
 test, quiz,
 zadania pisemne,
 prezentacje
 terminowość oddawanych prac,
 zadania dodatkowe dla chętnych.
 aktywność na zajęciach – zaangażowanie,
 sprawdziany i testy punktowane są przeliczane na ocenę zgodnie z WSO.
Uczeń ma obowiązek:
 uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego (lekcje online na platformie Microsoft
Teams, e-dziennik: zadania domowe, wiadomości),
 terminowego odsyłania zadań domowych poprzez zakładkę zadania domowe,
 wykonywania poleceń nauczyciela,
 codziennego odbierania informacji przekazywanych przez e-dziennik, platformę Office 365,
 systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania,
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podczas korzystania z aplikacji TEAMS, uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie wypowiada
i nie
umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje
opinie.

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
 Uczeń otrzyma dodatkowe materiały do poprawy wiadomości i umiejętności z danego zakresu
materiału.

7) Aneks do kryteriów oceniania: geografia, przyroda– nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 karty pracy,
 sprawdzian wiadomości, kartkówka,
 test, quiz,
 zadania pisemne,
 prezentacje,
 terminowość oddawanych prac,
 zadania dodatkowe dla chętnych,
 aktywność na zajęciach – zaangażowanie,
 sprawdziany i testy punktowane są przeliczane na ocenę zgodnie z WSO.
Uczeń ma obowiązek:
 uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego (lekcje online na platformie Microsoft
Teams, e-dziennik: zadania domowe, wiadomości),
 terminowego odsyłania zadań domowych poprzez zakładkę zadania domowe,
 wykonywania poleceń nauczyciela w trakcie lekcji,
 codziennego odbierania informacji przekazywanych przez e-dziennik, platformę Office 365,
 systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania,
 podczas korzystania z aplikacji TEAMS, uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie wypowiada
i nie
umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje
opinie,
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
 Uczeń otrzyma dodatkowe materiały do poprawy wiadomości i umiejętności z danego zakresu
materiału.

8) Aneks do kryteriów oceniania: język polski – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 prace pisemne (wypracowania, sprawdziany, kartkówki, testy ze znajomości treści lektur, z czytania
ze zrozumieniem, karty pracy) zadawane i odsyłane na platformie Teams lub przez zakładkę „zadania
domowe” w e-dzienniku (w postaci załączników, w treści wiadomości lub jako zdjęcie zeszytu czy
karty pracy),
 odpowiedzi ustne i aktywność na zajęciach online,
 aktywność zdalna (wykonywanie dodatkowych zadań, np. na platformach edukacyjnych, projekty i
prezentacje multimedialne).
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Pisanie prac kontrolnych będzie się odbywało w określonym terminie o wyznaczonej godzinie, po
wcześniejszym poinformowaniu uczniów (informacja kalendarzu klasowym w e - dzienniku).
Wraz z zakończeniem czasu pracy uczeń jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania pracy do nauczyciela.
Ocena wypracowania domowego opatrzona jest komentarzem zawierającym informację zwrotną dla ucznia.
Jeśli uczeń nie może napisać pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, ustala z nauczycielem inny termin.
Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Sprawdziany i testy punktowane są przeliczane na ocenę zgodnie z WSO.
Uczeń ma obowiązek:
 brać udział w zajęciach zdalnych prowadzonych w czasie rzeczywistym na platformie Teams zgodnie
z planem zajęć,
 wykonywać polecenia i zadania realizowane w trakcie lekcji zdalnej,
 samodzielnie wykonywać wszystkie zadania domowe (nie mogą być one kopią cudzych tekstów
zamieszczonych w Internecie) - prace niesamodzielne (nawet we fragmentach) będą oceniane na ocenę
niedostateczną,
 terminowo odsyłać prace (zgodnie z zaleceniem nauczyciela) - niedotrzymanie terminu może
skutkować minusem lub oceną niedostateczną,
 Trzy minusy za brak zadania równają się ocenie niedostatecznej; pięć plusów to ocena bardzo dobra.
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
 dodatkowo podczas lekcji zdalnej omówi i wyjaśni problematyczne zagadnienia,
 prześle uczniom dodatkowe materiały treningowe.

9) Aneks do kryteriów oceniania: informatyka – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:





aktywność na zajęciach - zaangażowanie
poprawność i terminowość oddawanych prac
wykonywanie zadań dodatkowych /dla chętnych/
Sprawdziany i testy /przeliczane na ocenę zgodnie z WSO/

Uczeń ma obowiązek:







uczestniczenia w zajęciach online w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams zgodnie z
ustalonym harmonogramem zajęć,
zapoznania się z materiałami zamieszczonymi przez nauczyciela na platformie MS Teams,
systematycznej pracy i regularnego kontaktu z nauczycielem,
zachowania zasad netykiety internetowej,
samodzielnego rozwiązywania zadanych prac oraz ich terminowego wykonywania. /Jeśli wybrany
uczeń nie odeśle zadania we wskazanym terminie, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną/.
prowadzenia swojego cyfrowego notesu w Teams.

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:


Uczeń otrzyma dodatkowe materiały.
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10) Aneks do kryteriów oceniania: technika, plastyka, muzyka – nauczanie
zdalne.

Technika.
Ocenie podlegają:







aktywność na zajęciach - zaangażowanie ucznia,
samodzielne wykonywanie prac wytwórczych na zajęciach on line i poza nimi,
poprawność i terminowość oddawanych prac,
kreatywność i pomysłowość widoczna w wykonanej pracy,
wykonywanie zadań dodatkowych /dla chętnych/,
sprawdziany i testy wykonywane na platformie NUADU.

Uczeń ma obowiązek:


a.
b.







Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego:
lekcje online na platformie Microsoft TEAMS,
e-dziennik (zadania domowe, wiadomości, ).
Uczeń ma obowiązek terminowego odsyłania zadań domowych poprzez zakładkę “Zadania domowe”.
W czasie trwania lekcji lekcji uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela.
Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez e-dziennik oraz
platformę Office 365.
Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy, nauki w ramach zdalnego nauczania.
Podczas korzystania z aplikacji TEAMS, uczeń jest zobowiązany do przestrzegania etykiety, m.in. nie
wypowiada i nie umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używania wulgaryzmów,
kulturalnego wyrażania swoich myśli i opinii.

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:



nauczyciel wyznaczy dodatkowy termin oddania prac wytwórczych,
nauczyciel zleci dodatkowe zadania, które uczeń będzie miał obowiązek wykonać.

Plastyka
Ocenie podlegają:
 Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy.
 Prace ucznia oceniane są za :
- zgodność z tematem,





- bogactwo treści,
- wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, zastosowanie materiałów i technik),
- trafność obserwacji,
- pomysłowość, (oryginalność).
Ocenianie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który nie oddał pracy w wyznaczonym terminie, bez
uzasadnionego usprawiedliwienia.
Każdą ocenę niedostateczną może poprawić w ciągu dwóch tygodni.
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Prace rysunkowe są oceniane w ciągu dwóch tygodni.
Każda aktywność twórcza jest oceniania pozytywnie.
Prowadzenie systematyczne zeszytu.
Udział w różnego rodzaju konkursach.

Uczeń ma obowiązek:
 Prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki,
zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac. Zeszyt prowadzony jest systematycznie przez ucznia. W
przypadku nieobecności ucznia w szkole, zeszyt przedmiotowy musi być uzupełniony.
 Wykonania pracy plastycznych w wyznaczonym terminie.
 Zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze dwa razy, bez konsekwencji otrzymania oceny
niedostatecznej i zgłoszenia je czasie sprawdzania obecności.
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
 Uczeń mający trudności w opanowaniu materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu ustalenia
formy wyrównania braków lub pokonania trudności.
 Wydłużenia czasu pracy.
 Dodatkowy termin oddania pracy.
 Ustalenie formy dostarczenia zaległych prac.

Muzyka
Ocenie podlegają:
 zaangażowanie ucznia,
 systematyczność pracy,
 wkład pracy ucznia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.
Uczeń ma obowiązek:
 uczestniczyć w lekcji
 w razie nieobecności ucznia na lekcji, uczeń dowiaduje się od rówieśników co należy uzupełnić.
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób;
 uczeń może zawsze liczyć na pomoc nauczyciela kontaktując się przez e-teams lub e-dziennik.

11) Aneks do kryteriów oceniania: fizyka – nauczanie zdalne
Nauczanie zdalne z fizyki odbywa się z wykorzystaniem narzędzi: e-dziennik, , Microsoft Teams, platforma epodręczniki.
Oceny wystawiane będą zgodnie z obowiązującym w szkole wewnątrzszkolnym systemem oceniania
Ocenie podlegają:





zadania domowe, prace pisemne, karty pracy,
wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych,
odpowiedzi ustne podczas lekcji online
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prezentacje multimedialne, referaty
kartkówki, sprawdziany przygotowywane na platformie NUADU.

Uczeń ma obowiązek:






Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać w
ustalonym przez nauczyciela terminie. Nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane jest jako
nieprzygotowanie do lekcji i skutkuje oceną niedostateczną.
Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania.
Gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w zeszycie,
Zadania domowe będą wysyłane przez dziennik elektroniczny - narzędzie - Zadania Domowe.
W przypadku choroby ucznia lub innych okoliczności uniemożliwiających terminowe przesłanie prac
np. awaria sprzętu, opiekun/rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi w celu
wyznaczenia nowej formy i czasu zaliczenia.

W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:


Uczeń otrzyma dodatkowe materiały do poprawy wiadomości i umiejętności z danego zakresu
materiału.

12) Aneks do kryteriów oceniania: biologia – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 karty pracy,
 sprawdzian wiadomości, kartkówka,
 test, quiz,
 zadania pisemne,
 prezentacje,
 terminowość oddawanych prac,
 zadania dodatkowe dla chętnych,
 aktywność na zajęciach – zaangażowanie,
 sprawdziany i testy punktowane są przeliczane na ocenę zgodnie z WSO.
Uczeń ma obowiązek:
 Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego:
- lekcje online na platformie Microsoft TEAMS
- e-dziennik (zadania domowe, wiadomości).
 Terminowego odsyłania zadań domowych poprzez zakładkę zadania domowe.
 Uczeń w trakcie lekcji wykonuje polecenia nauczyciela.
 Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez
e-dziennik, platformę Office 365.
 Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania.
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
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Uczeń otrzyma dodatkowe materiały do poprawy wiadomości i umiejętności z danego zakresu
materiału.

13) Aneks do kryteriów oceniania: edukacja dla bezpieczeństwa – nauczanie
zdalne
Ocenie podlegają:
 odpowiedzi ustne ucznia – ich poprawność merytoryczna,
 aktywność podczas lekcji - czynny udział w wykonywaniu zadań podawanych przez nauczyciela –
obowiązuje system przyznawania plusów i/lub minusów oraz ich rozliczanie tak jak podczas zajęć
stacjonarnych,
 zadania domowe – oceniane przez nauczyciela u wybranych uczniów,
 prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) - podczas nauczania zdalnego będą realizowane zgodnie z
zasadami obowiązującymi podczas zajęć stacjonarnych – z tym, że przy wykorzystaniu narzędzi
dostępnych online (platforma Teams, e-dziennik itp.).
Uczeń ma obowiązek:
 uczestniczenia w zajęciach oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
 starannego prowadzenia notatek z zajęć,
 przygotowywania się do zajęć oraz zapowiedzianych prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów).
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
 podział bieżącego materiału na mniejsze partie oraz wyznaczenie dodatkowego terminu do ich
zaliczenia,
 przydział dodatkowych zadań do wykonania dostosowanych do możliwości ucznia
i
podlegających ocenie,
 umożliwienie poprawy oceny z prac pisemnych i/lub zadań zleconych podczas nauczania zdalnego zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas zajęć stacjonarnych.

14) Aneks do kryteriów oceniania: religia – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 odpowiedzi ustne,
 prace pisemne,
 aktywność na zajęciach,
 terminowość odsyłania prac,
 postawa ucznia wobec przedmiotu.
Uczeń ma obowiązek:
 punktualnie być gotowym do pracy,
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach Teams,
 odbierać informacje i wykonywać zadania przez e-dziennik.
W przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:


Poprawa każdej oceny możliwa jest po indywidualnym ustaleniu.
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15) Aneks do kryteriów oceniania zachowania – nauczanie zdalne
Ocenie podlegają:
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia podczas zajęć nauczania zdalnego (kryterium: "Obowiązek
szkolny"),
 godne i kulturalne zachowanie się podczas zajęć i dbałość o piękno mowy ojczystej (kryterium:
"Kultura osobista"),
 okazywanie szacunku innym uczestnikom zajęć (kryterium: "Postawa wobec kolegów
i innych
osób").
Uwaga: kryteria i zasady oceny zachowania oraz sposób rozliczania przez wychowawców klas
nieusprawiedliwionych godzin e-nieobecności, spóźnień oraz uwag negatywnych pozostają bez zmian i są takie
same jak podczas nauczania stacjonarnego.
Uczeń ma obowiązek:
 punktualnego, systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych prowadzonych
metodą nauczania zdalnego;
 przestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej – w tym kulturalnego
iz
szacunkiem zachowywania się wobec nauczycieli i pozostałych uczniów biorących udział w takich
zajęciach. Podczas lekcji zdalnych prowadzonych online obowiązują zasady zachowania zgodne z
zasadami netykiety internetowej;
 dbania o czystość mowy ojczystej – zabronione jest stosowanie wulgaryzmów oraz jakichkolwiek
form przemocy (werbalnej i niewerbalnej);
 bezwzględnie zabronione jest: rejestrowanie przy pomocy jakichkolwiek urządzeń technicznych
obrazów i dźwięków przekazywanych uczniom podczas lekcji prowadzonych metodą nauczania
zdalnego, udostępnianie linków do lekcji osobom nieupoważnionym, nagrywanie lekcji przez jej
uczestników lub osoby postronne i jej udostępnianie w sieci oraz nagrywanie zapisów czatów i ich
udostępnianie;
 uczniowie nieobecni i/lub nieuczestniczący w lekcji online mają obowiązek zapoznania się
z
materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki z lekcji - tak jak w przypadku
nieobecności na lekcjach stacjonarnych.

WAGI OCEN:




PRACA KLASOWA - 5
SPRAWDZIAN - 4
KARTKÓWKA - 3

Pozostałe wagi za zadania domowe, projekt, odpytanie etc. nauczyciele ustalają indywidualnie.
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