Zespół Szkół Nr1 im. Stanisław Staszica w Pruszkowie

Wewnątrzszkolny system oceniania
podczas kształcenia na odległość
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I.
1.

Postanowienia ogólne
Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:
a. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
b. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych
trudności,
c. podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania do wykonania,
d. umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny,
e. uwzględnianie

możliwości

psychofizycznych

i

organizacyjno-technicznych

uczniów.
2.

Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu
materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

II.

Zasady oceniania,

sposób

monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy

i umiejętności ucznia
1.

Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.

2.

Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności
w okresie

nauki

są

zdalnej

ujęte

w

sposobach

sprawdzania

wiedzy

z poszczególnych przedmiotów.
3.

Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które
zadanie będzie podlegało ocenie.

4.

Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów,
quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej
(MS Teams) lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez
nauczyciela

pracy

w

domu,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

możliwości

psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności
posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
5.

Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac,
projektów

umieszczonych

w

Internecie,

np.

na

platformie

edukacyjnej,

lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej
np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
6.

Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub
miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia
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wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w
specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
7.

Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.
Ocena taka nie musi być wyrażona stopniem.

8.

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane
w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady
poprawy oceny, w tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami
w Statucie Szkoły.

9.

Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający,
za który uczeń otrzyma ocenę.

10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być
umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu
oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić czas potrzebny
na skorzystanie z komputera/laptopa.
11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka,
sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym
przez nauczyciela.
12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku.

III.
1.

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość
Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

2.

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki
związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

3.

Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub
ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi
wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

4.

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego
kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki)
uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych
i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do
możliwości psychofizycznych ucznia.
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Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba,

5.

że wszyscy uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez
nauczyciela.
Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie,

6.

otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.
Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany,

7.

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez
ucznia.
Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek

8.

technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
powinno zostać wykonane.
Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania

9.

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało
wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania,

10.

w szczególności za:
a.

pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie
itp.),

IV.

b.

wypracowanie,

c.

udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,

d.

inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,

e.

rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,

f.

wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,

g.

odpowiedź ustną.

Sposób

monitorowania

frekwencji,

sposób

i

termin

usprawiedliwiania

nieobecności
1. Podczas zajęć realizowanych na odległość prowadzona jest kontrola frekwencji.
2. Nauczyciel podczas lekcji on-line z wykorzystaniem MS Teams ma możliwość pobrania
listy uczestników i jej weryfikacji.
3. Weryfikacja odbywa się poprzez potwierdzenie przez ucznia uczestnictwa na zajęciach
on-line zgłoszeniem słownym („jestem”, „obecna/y”) podczas ustnego wywołania przez
nauczyciela.
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4. Obecność na innych niż zajęcia prowadzone on-line weryfikowana jest zgodnie ze formą
prowadzenia zajęć np. lista osób wysyłających pracę, lista osób wykonujących
test/kartkówkę/sprawdzian itp.
5. Nieobecności na zajęciach podczas nauczania na odległość są usprawiedliwiane przez
rodzica/prawnego opiekuna za pośrednictwem e-dziennika w formie wiadomości
wysyłanej w pierwszej kolejności do wychowawcy z podaniem przyczyny absencji.
Wiadomość może być przekazana dodatkowo do nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6.

Nieobecności uczniów na zajęciach podczas nauczania na odległość są usprawiedliwiane
przez rodzica/prawnego opiekuna niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po
dniu nieobecności.

V.

1.

Zasady klasyfikacji uczniów

Klasyfikowanie

i

promowanie

uczniów

odbywa

się

na

zasadach

opisanych

w Statucie Szkoły.
2.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na miesiąc przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i jego
rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach lub nieklasyfikowaniu
z zajęć edukacyjnych. Wychowawcy klasy informują o przewidywanej ocenie
zachowania poprzez wpis do dziennika elektronicznego w kolumnie ocena przewidywana
lub przesyłając informację drogą elektroniczną przyjętą w szkole.

3.

O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią oceną zachowania wychowawca
klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów drogą elektroniczną przyjętą w szkole.

4.

Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
a. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
b. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

5.

Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:
a. systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy
czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym
przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora
oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań
zleconych przez nauczyciela,
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b. samodzielność

w

wykonywaniu

zadań

zleconych

przez

nauczyciela,

w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne
wykonanie przez ucznia,
c. aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych
nauczycieli, kolegów z klasy oraz samoocenę ucznia.
6.

Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prawem i procedurą,
ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora
szkoły w formie elektronicznej ustalonej w szkole.

7.

Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe zapisy
Statutu Szkoły.

VI.
1.

Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana
Rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa podanie
drogą elektroniczną ustaloną w szkole do wychowawcy klasy nie później niż pięć dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.

Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

VII.
1.

Egzamin klasyfikacyjny
Egzaminy

klasyfikacyjne

przeprowadza

się

w

sytuacjach

określonych

w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.
2.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia.
Wniosek powinien być przesłany ustaloną w szkole drogą elektroniczną.

3.

Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu
klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia/
pełnoletniego ucznia.

4.

Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej
dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom/pełnoletniemu
uczniowi.
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5.

Egzamin jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji zdalnej, które pozwalają
na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien on odbywać się metodą pracy
synchronicznej.

6.

Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać
uzgodnione z rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem.

7.

Zadania rozwiązywane elektronicznie przez ucznia należy wydrukować. Stanowią one
załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.

W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie nie posiadają narzędzi informatycznych
i dostępu do sieci egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych,
które przesyła się drogą pocztową. Egzamin może odbyć się także na terenie szkoły po
wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad
BHP.

9.

W

przypadku

braku

możliwości

przystąpienia

przez

ucznia

do

egzaminu

ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły.
10.

Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

11.

Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik
do arkusza ocen ucznia.

12.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

13.

Z egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się odpowiednio pisemne prace
ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.

14.

Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi
i

rodzicom

drogą

mailową

lub

za

pomocą

innych,

uzgodnionych

z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

VIII.
1)

Informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce

Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną
o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu.
Informację tę przekazuje drogą elektroniczną przyjętą w szkole.

2)

Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w szkole
o pojawiających

się

trudnościach

w

opanowaniu

przez

ucznia

wiedzy

i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
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3)

Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach
na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji wyznaczonych
w tygodniowym planie zajęć.

IX. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie
ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów:
a. prowadzenie

zajęć

wychowania

fizycznego

za

pośrednictwem

ustalonej

w szkole platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania,
b. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania
fizycznego dostępnych w sieci,
c. przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących
uczniów do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają
zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej,
d. zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,
e. przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych
do wykonania w warunkach domowych,
f. dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem kart zadań sportowych,
g. korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej
h. inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą
on-line rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy,
i. challenge – wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń,
np. pompki, pajacyki, żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie
rekordów,
j. pomysły na ćwiczenia domowe:


ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych,
takich jak krzesło, łóżko, ręcznik,



ćwiczenia z przyborami, które uczeń posiada w domu, np. skakanka, hula
hop, piłka,



domowa siłownia, np. obciążenia z butelek z wodą, taśmy, drążki,



programy treningowe,



wykonywanie testów sprawności fizycznej,
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korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,

k. rodzice powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń
przez uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani –
w miarę możliwości – do ruchu na świeżym powietrzu.
2.

Zajęcia teoretyczne – propozycje:
a.

planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego,

b. edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia,
c. zasady gier sportowych,
d. historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności,
e. przesyłanie

materiałów

zawierających

informacje

dotyczące

np. rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia na temat aktywności fizycznej
dzieci i młodzieży wraz z zadaniami sprawdzającymi wiedzę z danej dziedziny,
f. testy teoretyczne sprawdzające wiedzę dotyczącą przepisów poszczególnych
dyscyplin sportowych,
g. udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu
promujących działania sportowe szkoły,
h. organizowanie spotkań on-line ze znanymi sportowcami,
i. uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie
planów wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie z WSO).

X.

Realizacji kształcenia w zawodach, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej

nauki zawodu
1. Podczas pracy zdanej w ramach praktycznej nauki zawodu za pośrednictwem
przyjętych w szkole kanałów komunikacyjnych uczniom przekazywane są treści
w postaci np.:
a. przesyłania zadań i filmów instruktażowych
b. przesyłania materiałów branżowych, tj. filmów prezentujących różne zawody, linków
do stron i portali branżowych, kanałów branżowych w serwisie YouTube, quizów
i testów tematycznie związanych z branżą, ankiet, kart pracy,
c. instruktażu w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym, po którym uczniowie
wykonują prace manualne na bieżąco pod nadzorem nauczyciela,
d. specjalistycznych programów komputerowych do wykonywania zadań z zakresu
kształcenia w zawodzie,
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e. tutoriali (samouczków) do programów umieszczanych w branżowych portalach
internetowych
f. branżowych kursów on-line, webinariów prowadzonych przez firmy patronackie
w nauczaniu zawodowym.
g. praktyk

zawodowych

w

formie

projektu

edukacyjnego

we

współpracy

z pracodawcami – zespołowe, planowe działanie uczniów, pod kierunkiem opiekuna
zespołu,

którego

celem

jest

wytworzenie

produktu

końcowego

lub rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, form oraz
środków.

W trakcie realizacji

uczniowie

na

bieżąco

zdają

relację

z przydzielonych zadań w zespole. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego
uwzględnia specyfikę rzeczywistych zadań w firmach danej branży oraz jest zgodny
z podstawą programową kształcenia w danym zawodzie, np.:


zaprojektowanie i realizacja witryny internetowej dla podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą,



budowa sieci LAN w pomieszczeniach biurowych,



...
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