Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w czasie nauczania zdalnego

I. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone są w Rozdziale 7
Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego.
II. Ze względu na wdrożenie nauczania zdalnego:
1. Ocenie podlega przede wszystkim zaangażowanie, systematyczność w pracy i aktywność
uczniów na platformie „Moodle”, w uzasadnionych przypadkach przez e-dziennik oraz wkład
pracy w wykonanie zadań/ćwiczeń zleconych przez nauczycieli, szczególnie w przypadku
zajęć artystycznych (plastyka, muzyka, technika) oraz informatyki i wychowania fizycznego.
2. W ocenianiu prac nauczyciele zwracają uwagę na stopień samodzielności wykonania
zadania przez ucznia oraz uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów.
3. Wiedza, umiejętności i postępy uczniów będą monitorowane i weryfikowane poprzez
formy określone przez nauczycieli np. krótka notatka, referat, karty pracy, prezentacja, test
online itp.
4. Uzyskane przez uczniów oceny należy wpisywać nadając kategorię „kształcenie zdalne”,
a w komentarzu opisując za co (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, quiz itp.).
5.Informacja zwrotna o wynikach i postępach uczniów będzie przekazywana
rodzicom/uczniom poprzez e-dziennik (oceny) oraz komentarze do prac i zadań.
III. Rodzice i uczniowie zostali zapoznani ze "Sposobem monitorowania postępów uczniów
oraz sposobem weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania
uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
w czasie nauczania zdalnego" poprzez umieszczenie dokumentu na stronie szkoły w zakładce
"Nauka zdalna".
IV. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych
w formach pozaszkolnych na razie pozostają bez zmian. Jeśli czas ograniczenia
funkcjonowania szkoły przedłuży się, warunki i sposób przeprowadzania egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
warunki i sposób ustalania rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do
trybu ustalenia tej oceny zostaną ustalone.
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