Nauczanie na odległość (praca zdalna)
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania obowiązujące od 25 marca 2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Strzyżowicach
W związku z zagrożeniem koronawirusem od 25 marca 2020 r. aż do odwołania obowiązuje zdalne
nauczanie. W związku z tym ulega zmianie również monitorowanie i ocenianie postępów uczniów.
Klasy I -III
Zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania ocenie podlegać będą następujące formy
aktywności: pisanie (poziom graficzny), samodzielne prace pisemne, czytanie ze zrozumieniem,
ortografia, podstawy gramatyki, rachunek pamięciowy, rozwiązywanie zadań tekstowych, prace
manualne (plastyczno – techniczne), wiadomości społeczno – przyrodnicze.
Obowiązkiem uczniów jest realizować w domu podstawę programową, a więc wykonywać zadania
zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. Zaleca się systematyczne odrabianie zadań.
Nauczyciel dokona oceny pracy uczniów po dostarczeniu przez rodziców materiałów w formie (do
wyboru):
• kart pracy wyciętych z ćwiczeniówek, prac plastycznych schowanych do koperty podpisanej
imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasy (dostarczonych do szkoły i wrzuconych do urny)
w każdy czwartek w godz. 9.00 – 14.00;
• zdjęć stron ćwiczeń lub prac plastycznych przesłanych do nauczyciela drogą mailową przez
platformę Librus lub sms na numer telefonu nauczyciela lub udostępnionego maila przez
nauczyciela;
• prac pisemnych w edytorze tekstowym wysłanych do nauczyciela drogą mailową przez
platformę Librus.
Ponieważ umiejętność pracy z komputerem uczniów w klasach I – III jest bardzo zróżnicowana,
a niekiedy ograniczona przez brak takiego sprzętu w domu, dlatego prosimy Rodziców o wybranie
dogodnej dla siebie formy przekazania materiałów do sprawdzenia przez nauczyciela. Materiały
drogą mailową lub sms prosimy przesyłać na bieżąco każdego dnia do godz. 18.00.
Klasy IV-VIII
Ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
a) prace pisemne
b) karty pracy
c) referaty,
d) zadania domowe,
e) dłuższe formy wypowiedzi pisemnej, typu: opis, opowiadanie, list, kartka z pamiętnika,
wypowiedź argumentacyjna czy rozprawka
f) prezentacje,
g) prace plastyczne, techniczne
h) aktywność.
Pod pojęciem aktywności na przedmiocie rozumie się wykonanie dodatkowych zadań
przewidzianych przez nauczyciela.

Kategorie ocen i ich waga:
Kategorie ocen
Karty pracy
Referaty, prezentacje, dłuższe wypowiedzi
pisemne, aktywność
Zadania domowe

WAGA
3
2
1

Prace ucznia, które podlegają ocenie powinny być wysłane do nauczyciela do określonej,
wyznaczonej przez nauczyciela godziny i w danym dniu na Librus, podany e-mail lub poprzez
odnośnik do własnej chmury internetowej.
W wyjątkowej sytuacji, gdy uczeń nie będzie miał możliwości wysłania pracy drogą elektroniczną,
dopuszczalne będzie umieszczenie podpisanej pracy w skrzynce przed budynkiem szkoły (termin
określi nauczyciel).

