
Dostosowanie systemu oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19
i organizacji  realizacji  zadań tej  jednostki  z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na
odległość.

Podstawa: Rozporządzenie MEN z dn. 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

I. Postanowienia ogólne:

Ustala się następujące obligatoryjne narzędzia i sposoby komunikowania  online nauczyciel –uczeń;
uczeń-nauczyciel; nauczyciel-rodzic; rodzic-nauczyciel.

- dziennik elektroniczny VULCAN- podstawowe narzędzie komunikacji,

- strona internetowa szkoły,

- poczta e-mail,

- portale oświatowe, w tym w szczególności rekomendowane przez MEN,

- telefon komórkowy,

- komunikatory internetowe (np. Skype).

II. Nauczyciel

1. Nauczyciele  danego przedmiotu  (w zespołach powołanych  przez dyrekcję  szkoły)   do  25
marca 2020 r. modyfikują program nauczania  i dostosowują treści do możliwości kształcenia
online. Indywidualnie do danego przedmiotu ustalają i wdrażają przy tym sposób weryfikacji
wiedzy i umiejętności uczniów, jak również ustalają sposób informowania uczniów i rodziców
o wymaganych treściach, zadaniach.

2. Nauczyciel –w kontakcie z uczniem- zobligowany jest do:



 dobierania różnorodnych i wszechstronnych metod pracy zdalnej celem dbania o odpowiednie

(higieniczne) warunki pracy sprzyjające procesowi nauki,

 do stosowania zrozumiałych treści, a przy tym poleceń, zadań i ćwiczeń,

 wskazywania terminów realizacji treści,

 podawania ewentualnej informacji zwrotnej weryfikującej niepoprawne treści,

 czuwania  nad  zindywidualizowanym,  dostosowanym  do  potrzeb  i  możliwości  ucznia

procesem przyswajania wiedzy,

 wspierania ucznia w procesie dydaktycznym.

3. Zgodnie z wdrożonym „innym sposobem kształcenia” każdy nauczyciel przesyła ustalonym
narzędziem  komunikacji   materiały  niezbędne  do  realizacji  programu  nauczania
w wyznaczonym czasie zgodnie z tygodniowym  rozkładem zajęć. 

4. Nauczyciel  systematycznie  sprawdza,  weryfikuje  i  udziela  a  przy tym doradza,  poprawia,
omawia i udziela odpowiedzi zwrotnej uczniom w kwestii przesłanego materiału. 

5. Nauczyciel  pozostaje  w  kontakcie  z  Rodzicem  poprzez  dziennik  elektroniczny,  telefon
komórkowy pocztę e-mail,  dopuszcza się przy tym inne systemy zdalnego komunikowania
się,  które  wspólnie  ustalą  i  zaakceptują  obie  strony.  Informacje  o  wiedzy,  postępach,
umiejętnościach  i  zachowaniu/funkcjonowaniu  ucznia  nauczyciel  przekazuje  rodzicom
poprzez:  zapisy  w  dzienniku  elektronicznym,  konsultacje  telefoniczne  z  rodzicami,
wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach, o postępach.

6. Informacja  dotycząca  niniejszych  treści  przekazana  jest  przez  nauczyciela/wychowawcę
uczniom oraz rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego 25 marca 2020 tj. oraz zostaje
umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

III. Uczeń 

1. Uczeń  ma  obowiązek  systematycznej,  samodzielnej,  rzetelnej realizacji wyznaczonych
treści i wysłania materiału –zgodnie z ustalonymi wzajemnie sposobami komunikacji online
we wskazanym czasie. W tym:



-korzystać z narzędzi dydaktycznych online zgodnie z ich przeznaczeniem,

-przeczytać wszystkie materiały zalecone,

-przestrzegać zasad BHP podczas pracy, w tym tygodniowego planu zajęć online,

-prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

2. W razie  problemów technicznych  związanych  z  realizacją  zadań online  uczeń  lub  rodzic
niezwłocznie zobligowany jest do poinformowania nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę
o zaistniałej sytuacji.

IV. Rodzic

1. Rodzic pozostaje w kontakcie ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny, telefon komórkowy
pocztę  e-mail,  dopuszcza  się  przy  tym  inne  systemy  zdalnego  komunikowania  się,  które
wspólnie ustalą i zaakceptują obie strony.

2. Rodzic  jest  zobowiązany  do  systematycznego  sprawdzania  i  odczytywania  wiadomości
zamieszczonych na dzienniku elektronicznym oraz monitorowania informacji zamieszczanych
na  stronie  internetowej  szkoły  (w  szczególności  zakładki  „nauczanie  online”)  oraz
koordynowanie  działań  dziecka  zmierzających  do  wysłania  nauczycielowi  przedmiotu
zrealizowanych treści.

3. Rodzic  może  skontaktować  się  z  nauczycielem  przedmiotu  lub  wychowawcą  poprzez
wskazane wyżej narzędzia i sposoby komunikowania się online w godzinach od 8.00-15.00.
Chyba ze obie strony ustalą inaczej.

V. Sposoby weryfikowania wiedzy online

1. Nauczyciel  jasno  i  czytelnie  dla  ucznia  ustala,  a  dalej  informuje  uczniów  o  warunkach,
sposobie oraz zakresie sprawdzenia wyznaczonych treści. 



2. Zrealizowane treści wskazane przez nauczyciela mogą podlegać ocenie. Nauczyciel informuje
przy tym o wagach poszczególnych ocen, które umieści w dzienniku elektronicznym.

3. Odesłane zadania mogą skutkować otrzymaniem oceny lub „+” z aktywności. Zdobyte plusy
będą się przy tym sumować i skutkować wystawieniem oceny z aktywności.

4. W ocenianiu  nauczyciel  bierze  przede  wszystkim  pod  uwagę  możliwości  psychofizyczne
dzieci  i  uczniów,  w  tym  dzieci  i  uczniów  posiadających  opinie/orzeczenia  poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

5. Nauczyciel zobligowany jest również wziąć pod uwagę ograniczone możliwości wynikające
ze specyfiki kontaktu (sprzęt, łącza internetowe, oprogramowanie, sytuacja rodzinno-bytowa
dziecka).

6. Nauczyciele przedmiotów artystycznych do minimum ograniczą wiedzą teoretyczną na rzecz
aktywności twórczej uczniów, przy czym proponując uczniom wykonanie prac wezmą pod
uwagę  dostępność w domu uczniów materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania pracy.

7. Nauczyciele  plastyki  i  techniki  będą  oceniać   prace  uczniów  na  bieżąco  na  podstawie
otrzymanych zdjęć.

8. Uczniowie, którzy pierwszy semestr zakończyli z  oceną niedostateczną i mieli wyznaczony
czas na poprawę tej oceny do końca marca, mają wydłużony czas poprawy do końca kwietnia.

9. Podlegają ocenie:

-  zrealizowane  treści  (w  postaci  zdjęć,  skanów)  wskazanych  przez  nauczyciela,  które  uczeń
zrealizował w zeszytach przedmiotowych oraz zeszytach ćwiczeń lub innych kartach pracy (notatki,
zrealizowane polecenia/ćwiczenia/zadania, krótkie i dłuższe formy wypowiedzi, referaty, prezentacje);

- aktywność i  realizacja zadań wskazanych na platformach edukacyjnych (w tym w szczególności
Zintegrowanej  Platformy Edukacyjnej),  aplikacji  internetowych  (np.  Quizizz,  Kahoot  czy  Quizlet)
z których nauczyciel ma możliwość sprawdzenia i weryfikacji wiedzy ucznia;

-  zrealizowane  zadania  wysłane  na  skrzynkę  odbiorczą  nauczyciela  w  postaci  wiadomości
(korespondencja elektroniczna);

  -  aktywność  ucznia  poprzez komunikatory internetowe typu  Skype,  Microsoft  Teams,  Facebook
Messenger, WhatsApp;



-inne treści wynikające ze specyfiki przedmiotu (np. nagrane filmy, prezentacje multimedialne).

10.  W ocenie nauczyciel uwzględnia terminowość oraz samodzielność zrealizowanych zadań.

11.  W  przypadku  powtarzającego  się  celowego  nierealizowania  wyznaczonego  materiału  oraz
unikania kontaktu online uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

12.  W trakcie  trwania lekcji  -zgodnie  z tygodniowym planem zajęć- nauczyciel  jest  dostępny dla
uczniów celem odbycia konsultacji (telefonicznie, za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty e-
mail). 


