ZARZĄDZENIE NR 07/ 2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Raciążku z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zasad dotyczących oceniania na odległość w szkole
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020r.zmieniające rozporządzenie 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 poz. 1394) zarządzam co następuje:
§1
Wprowadza się Zasady dotyczące oceniania na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Raciążku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania zwane dalej
Zasadami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1.Zasady, o których mowa w§ 1, zostały opracowane w uzgodnieniu z pracownikami pedagogicznymi
szkoły.
2.Zasady,o których mowa w § 1, podlegają monitorowaniu przez okres ich funkcjonowania.
§3
Dopuszcza się dokonywanie modyfikacji Zasad, o których mowa w § 1.
§4
Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 01 października2020r. do 05 października 2020 r.
§5
Niniejsze zarządzenie stanowi informację dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Raciążku.
§6
Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem za
pośrednictwem platformy Teams oraz stosowania.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KEN
w Raciążku z dnia 30.09.2020r.

Zasady oceniania
1. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają
wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych:
1) W oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele;
2) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line
zarówno w formie przekazu wideo, konferencji na żywo jak też w formie
odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu;
3) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez
nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów;
4) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane
w
wyznaczonym terminie poprzez adres mail jako załącznik. Uczniowie wysyłają
prace na służbowe maile nauczycieli, którzy przekazują ocenę zwrotną.
(Uczniowie podpisują swoje prace);
5) ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne wyłącznie poprzez połączenia wideo; (Jeśli
uczniowie mają problemy techniczne ze sprzętem komputerowym – po
konsultacjach z rodzicem, należy uzgodnić inne formy sprawdzenia wiadomości)
6) zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z
nauczycielem;
7) ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/
projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem
zasad i form;
2. Zasady Oeniania oraz skalę ocen określają uregulowane są w Statucie Szkoły.
3. Wymagania na poszczególne oceny określają nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia.
4. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z
niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zachowanie
Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę:
1. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
2. terminowe przesyłanie zadanych prac,
3. samodzielną i systematyczną pracę,
4. bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

