Aneks do WSO na czas nauki zdalnej w klasach 4-8
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy
i wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz
monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna
forma nauki jest niemożliwa do kontynuowania.
2. Ocenianiu podlega wiedza i umiejętności uczniów z każdego przedmiotu.
3. Zdalna realizacja treści podstawy programowej, monitorowanie i ocenianie
uczniów odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela (edziennik, e-podręczniki, pakiet Office365, Ms Teams)
4. Uczeń/ rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w dzienniku
elektronicznym lub na stronie internetowej szkoły.
5. Uczeń powinien przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń i innych
prac wskazanych przez nauczyciela. Prace nieprzesłane w terminie skutkują oceną
niedostateczną.
6. Prace zdalne oprócz sprawdzianów nie podlegają poprawie.
7. Uczeń przesyła prace opatrzone swoim imieniem i nazwiskiem w sposób ustalony z
nauczycielem przedmiotu.
8. Przesyłanie przez ucznia prac autorstwa innych osób (tzw. plagiat), skutkuje
oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.
9. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:
A) wykonywanie zadań (np. kart pracy, odpowiedzi na pytania, prezentacje,
wypracowania, notatki itp.) wyznaczonych przez nauczyciela i umieszczonych
w aplikacji Ms Teams - na kanale z danego przedmiotu, e-dziennik lub na
wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy w postaci
załącznika tekstowego, zdjęcia lub skanu itp.
B) rozwiązanie testów na platformie Office365 (określona zostanie dokładna data i
godzina testu oraz czas na jego realizację)
C) aktywny udział w lekcjach online.
10. Możliwe jest zadawanie prac dodatkowych dla chętnych.
11. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę:
A) wszystkie testy są obowiązkowe dla ucznia
B) Uczeń może poprawić ocenę w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.
12. Procentowe progi ocen na czas nauczania zdalnego pozostają bez zmian.
13. Wagi ocen na czas nauki zdalnej ulegają zmianie – wszystkie oceny mają wagę 2.
14. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w WSO Szkoły
Podstawowej Nr 52 w Gdańsku.
15.
O
zagrożeniach
oceną
niedostateczną
nauczyciele
informują
rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły
poprzez dziennik elektroniczny.

