ANEKS
do Statutu
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie
24 marca 2020 r.

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492).
W ROZDZIALE 10 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wprowadza się § 91a w brzmieniu:

Zasady oceniania nauki zdalnej
1. Ocenianie ucznia/monitorowanie postępów w nauce odbywać będzie się w sytuacjach
zamknięcia placówki przez rząd RP drogą elektroniczną poprzez:
a) pocztę elektroniczną,
b) dziennik elektroniczny,
c) platformę e-learningową,
d) lub inne formy, wskazane przez nauczycieli w specjalnym oświadczeniu dyrekcji
szkoły.
2. Dopuszcza się następujące formy oceniania uczniów:
a) zadania domowe,
b) prezentacje,
c) testy,
d) praktyczne zadania, ćwiczenia,
e) inne zlecone zdalnie przez nauczyciela (zgodnie z możliwościami technicznymi ucznia,
czyli dostępem do Internetu, dostępem do specjalistycznego oprogramowania, posiadanym
sprzętem komputerowym, możliwościami drukowania itp.) jako: pliki, dokumenty Word,
Excel, Power Point, PDF czy innego oprogramowania, zdjęcia, screeny.
3.Ocenie podlegać będzie:
a) aktywność i zaangażowanie uczniów,
b) poprawność merytoryczna wykonanych prac,
c) terminowość wykonania zadań.

4. Szczegółowe zasady oceniania poszczególnych form i wagi ocen ustalają nauczyciele, biorąc
pod uwagę środki zdalnego komunikowania się z uczniami. Stanowią one załącznik
do przedmiotowych zasad nauczania.
5. O sposobach oceniania nauki zdalnej nauczyciele informują rodziców i uczniów drogą
elektroniczną.
6. Uczniowie otrzymane zadania mogą wykonywać pojedynczo, w grupach, on-line, co określa
nauczyciel; zależy to jednak od możliwości „technicznych” ucznia, które rozpoznaje nauczyciel
i na tej podstawie dobiera odpowiednią formę, sposób i metodę prowadzonych zajęć.
7. Nauczyciel określa, które zadania są obowiązkowe, a które dla chętnych. Wskazuje, które z zadań
obowiązkowych podlegają ocenie, określa termin rozliczania prac, formę poprawy oceny
niedostatecznej. W przypadku, gdy uczeń notorycznie uchyla się od wykonywania obowiązkowych
zadań, nie podejmuje próby kontaktu, nie odbiera wiadomości, nie przesyła zwrotnie rozwiązanych
zadań, nauczyciel powiadamia o tym fakcie rodzica.
8. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania form i wymagań edukacyjnych dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9. Uzasadnienie wystawionej oceny uczeń otrzymuje na prośbę rodzica:
a) drogą elektroniczną (np. dziennik elektroniczny, prywatna poczta elektroniczna, platforma),
b) w szczególnych przypadkach telefonicznie.
10. W przypadku, gdy praca, zadanie wykonane przez ucznia będzie wzbudzało podejrzenie
niesamodzielnej pracy (duplikat, kopia z Internetu, kopia od kolegi itp.) nauczyciel może poprosić
o dodatkowe wyjaśnienie, obliczenia, wskazanie drogi dojścia do wykonania zadania.
11. W szczególnych indywidualnych i pojedynczych przypadkach, po uzgodnieniu z nauczycielem
uczącym, uczeń będzie miał prawo oddania obowiązkowych prac do oceny po powrocie
do szkoły, jeżeli jego warunki „techniczne” nie pozwalają na bieżące elektroniczne
ich przekazywanie w wyznaczonym terminie. Termin oddania prac w szkole określa dany
nauczyciel.
12. W każdym przypadku wystąpienia przeszkody w terminowym wykonaniu obowiązkowego
zadania uczeń niezwłocznie powiadamia nauczyciela uczącego.
13. Uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu – uzupełniania w nim notatek
(ręcznie, poprzez wydrukowanie i wklejenie materiałów od nauczyciela, czy w inny sposób
określony przez nauczyciela zgodnie z określonymi uprzednio możliwościami), co będzie
weryfikowane przez nauczycieli na bieżąco, np. zdjęcia – w miarę możliwości lub po powrocie
do szkoły; w szczególnych przypadkach uczniowi będzie przysługiwał czas (np. 1 tygodnia)
na uzupełnienie brakujących notatek z lekcji prowadzonych zdalnie.
14. Uczeń

ma obowiązek przestrzegania zasad poprawnej i kulturalnej komunikacji w sieci

oraz dobrego zachowania.

15. Materiały udostępniane przez nauczycieli służą wyłącznie nauczaniu zdalnemu, bez zgody
nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
16. Ogólny poziom wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny pozostaje bez zmian.

