ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
na czas zdalnego nauczania
obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września
1939 w dniach: 25 marca 2020 – 10 kwietnia 2020 r.:
1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Daty
mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości (codziennie) w dzienniku
elektronicznym Vulcan, za wyjątkiem weekendów. Taki obowiązek spada na rodziców w
przypadku klas 1-3 oraz, gdy uczeń nie posiada dostępu do dziennika.
3. Uczeń (lub jego rodzice w przypadkach opisanych w pkt. 2), począwszy od 25 marca, zapoznaje
się z harmonogramem zajęć umieszczonym na szkolnej stronie https://www.sp24torun.eu/ i stara
się do niego stosować.
4. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesyłanymi
przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich
z uczniami i za zgodą rodziców (może być wyrażona elektronicznie).
5. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje
samodzielnie w klasach 1-3 pod opieką rodziców.
6. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów
i testów wskazanych przez nauczyciela.
a. w przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o
tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin lub formę
wykonania poleceń nauczyciela.
7. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace, wpisuje także klasę.
8. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują
nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.
9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu
zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
10. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych
ze zdalnym uczeniem się, wykorzystując informację zwrotną.
11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia.
12. Nauczyciele wspomagający, rewalidatorzy, logopeda i terapeuta, pozostając w stałym
kontakcie telefonicznym, mailowym lub poprzez komunikator z uczniem i jego rodzicami,
uzyskują informację zwrotną o ewentualnych trudnościach, o których informują nauczycieli
i wychowawcę, pomagają w ich rozwiązywaniu.
13. W tym okresie w klasach 1-3 nie wystawiamy ocen wyrażonych stopniem, stosujemy ocenienie
kształtujące (nauczyciel podaje cel lekcji w języku ucznia, kryteria sukcesu, zbiera od uczniów
informacje zwrotną o trudnościach i sukcesach w lekcji, podaje informację zwrotną każdemu
uczniowi na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować i jak ma
to zrobić).
14. Na poziomie 4-8 w mniejszym stopniu stosujemy ocenianie wyrażone stopniem na rzecz
oceniania kształtującego (nauczyciel podaje cel lekcji w języku ucznia, kryteria sukcesu, zbiera
od uczniów informacje o trudnościach i sukcesach w nauce, o ile to możliwe podaje
informację zwrotną każdemu uczniowi na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym
musi jeszcze popracować i jak ma to zrobić) oraz ocen dobrych, bardzo dobrych i celujących.
15. Wszystkie wskazane przez nauczyciela zadania uczeń powinien wykonać w czasie lekcji,
w razie nieprzewidzianych kłopotów z siecią, połączeniem, dostępem do komputera później.

16. Zadania domowe mają dotyczyć chętnych uczniów i wyłącznie form twórczych, kreatywnych,
projektowych, badawczych.
17. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie
z zapisami Statutu i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.
18. Aktywność i zaangażowanie ucznia w proces edukacyjny nauczyciele będą doceniać
poprzez pozytywne uwagi.
19. Zasady mogą ulec zmianie w związku z przedłużaniem się okresu nauczania zdalnego.
Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora z dnia 24 marca 2020 r. w porozumieniu z nauczycielami
Szkoły Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września 1939.
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