Warunki i zasady nauczania zdalnego oraz zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle

1. Każdy uczeń jest zobowiązany, ze względu na realizację podstawy programowej, do
nauczania zdalnego w formie prowadzonej przez szkołę.
2. Czas epidemii to nie tylko zdalne nauczanie i uczenie się, ale też konieczność modyfikacji
systemu Wewnętrznego Oceniania.
3. Czasowo zmieniony system oceniania stawia przede wszystkim na wysiłek i zaangażowanie
ucznia włożone w proces uczenia się oraz na systematyczne utrwalanie wiedzy i umiejętności
pod kontrolą nauczyciela.
4. Czas pracy ucznia poświęcony nauce danego przedmiotu powinien być zbliżony do czasu
lekcji, które zapisane są w tygodniowym planie nauczania.
5. Nauczyciel wyznacza zadania, które uczeń zobowiązany jest wykonywać systematycznie
w wyznaczonym terminie. W razie problemów może korzystać z pomocy nauczyciela.
6. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznia i rodziców w godzinach 9.00 – 15.00 w dni
powszednie. W tym czasie uczeń i rodzic może kontaktować się z nauczycielem w wybrany
sposób (przez dziennik lub ustalony wcześniej komunikator internetowy) w celu wyjaśnienia
wątpliwości związanych z nowym materiałem lub innych kwestii.
7. Zadania wysyłane przez nauczycieli mogą przybierać rozmaite formy – filmy, gry, quizy,
prezentacje, a także – w celu ograniczenia czasu spędzanego przed monitorem – zadania
z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, plakaty, fiszki, słowniczki (ich wykonanie można
udokumentować fotograficznie i wysłać nauczycielowi).
8. Jak już wspomniano w punkcie drugim, premiowane będą przede wszystkim:
systematyczność, zaangażowanie, kreatywność, aktywność.
9. Wszystkie oceny uzyskane w okresie zajęć zdalnych będą miały wagę 2.
10. Nauczyciel ze swej strony będzie przekazywał uczniom materiały przydatne w procesie
samodzielnej nauki – filmy instruktażowe, slajdy, wirtualne notatki i tablice, nagrania,
fragmenty tekstów do przeczytania, linki do przydatnych stron i aplikacji – wszystko
w powiązaniu z aktualnie wprowadzanym tematem.
11. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności (np. choroba ucznia, awaria sprzętu, brak
dostępu do Internetu) nauczyciel umówi się indywidualnie na sposób zaliczenia tygodniowych
zadań i ewentualne wydłużenie terminu.
12. Nieoddanie pracy w terminie bez usprawiedliwienia skutkuje oceną niedostateczną, ocenę
tę można poprawić w terminie jednego tygodnia lub innym, ustalonym z uczniem i podanym
do wiadomości opiekuna.
13. Oddanie pracy przekopiowanej z Internetu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
14. Do ogólnej klasyfikacji liczona będzie tylko ocena poprawiona.

