
ZASADY OCENIANIA PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI W ZWIĄZKU Z
ZAINSTNIAŁYM STANEM EPIDEMII W KRAJU.

Zasady  oceniania  są  jednakowe  dla  wszystkich  nauczycieli  uczących  w  szkole  i
obowiązują od dnia 25 marca 2020 roku poprzez metody zdalne i wynikają z rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku.

W związku z niedostateczną możliwością sprawdzenia samodzielności wykonywania prac
przez  uczniów,  którzy  przebywają  w  domu  należy  przyjąć,  że  oceniane  powinny  być
następujące formy aktywności ucznia:

1. Regularny  kontakt  przez  rodziców  z  nauczycielem  poprzez  e  dziennik/  pocztę
elektroniczną

2. Wykonywanie zadań dodatkowych zleconych przez nauczyciela w formie pisemnej.
(zakładka zadania domowe na e dziennik, wysyłanie pocztą elektroniczną)

3. Aktywność ucznia podczas wykonywania zadań. 

Nauczyciele,  powinni  dostosować  metody  pracy  z  uczniami  do  ich  możliwości
indywidualnych łącznie z dostosowaniami edukacyjnymi, jeśli takie posiadają uczniowie oraz
w miarę możliwości indywidualizować pracę uczniów metodami zdalnymi.

Uczniowie mogą być oceniani również za  wykonywanie prac plastycznych,za zdania
projektowe polegające  na  wyszukaniu  wielu  informacji  i  stworzeniu  prezentacji
multimedialnej, plakatu, referatu (temat pracy takiej powinien być tak skonstruowany, aby
uczeń musiał skorzystać z różnych źródeł wiedzy, aby go zrealizować). W tym przypadku
nauczyciel może dokładniej ocenić samodzielność wykonanej pracy i wkład jaki uczeń w nią
włożył, a po powrocie do zajęć w szkole  uczeń powinien zaprezentować swój projekt na
forum klasy) co pozwoli postawić obiektywna ocenę.

 Kartkówki podczas pracy zdalnej:

1. Nauczyciel  po przeprowadzeniu  danej  partii  materiału  z  uczniami  może sprawdzić
jego  wiedzę  poprzez  zapisaną  w  dzienniku  datę  kartkówki   z  odpowiednim
wyprzedzeniem.

2. W celu  przeprowadzenia  kartkówki   nauczyciel  (  w związku  z  tym,  że   dziennik
elektroniczny pozwala już  na załączanie dokumentów tekstowych typu Word i inne) .
Nauczyciel  może wysłać  uczniowi test  w dowolnym dostępnym formacie,  określić
czas na wykonanie testu np. podczas danej planowanej lekcji i zobowiązać określoną
godziną odesłanie go, a następnie ocenić po przesłaniu.



3. Zaleca  się  przeprowadzanie  krótkich  15  minutowych  kartkówek  co  wpłynie  na
większą samodzielność pracy ucznia w domu.

Informacje dodatkowe:

 W przypadku, gdy  rodzic/opiekun prawny/ dorosły uczeń zgłosi wychowawcy brak
dostępności  internetu  powyższe  sposoby oceniania  nie  mogą być  wykorzystane  do
momentu uzyskania dostępu do internetu.

 Nauczyciele  powinni  zwrócić  szczególną  uwagę  na  możliwości  fizyczne  ucznia  i
zasady BHP pracy przy komputerze, które stanowią, że nie powinien on przekraczać
3-4 godzin dziennie i dostosować ilość zadań do tych zasad.


