Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 493) wprowadza się aneks do obowiązujących Wewnątrzszkolnych Zasad
Oceniania w Szkole Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź”.
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się
następujący 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:
1) Ocenie podlega podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem
i dających podstawę do oceny pracy ucznia z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między
nauczycielem i uczniem lub rodzicem.
2) Obszary oceniania
a. Aktywność na zajęciach (waga oceny 2). Poprzez aktywność rozumie się
uczestnictwo w lekcjach on-line oraz terminowe i systematyczne
wykonywanie zadań przesyłanych przez nauczyciela;
b. Prac domowe;
c. Odpowiedzi ustne;
d. Kartkówki;
e. Testy.
2. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych realizowane są
cele kształcenia (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe)
z wykorzystaniem wszelkich możliwych komunikatorów (Office 365; Messenger) oraz
platformy Learning Apps umożliwiających realizację podstawy programowej i zdalny
kontakt z uczniami z uwzględnieniem możliwości technicznych nauczyciela i uczniów.
Kanałami kontaktu są też: dziennik elektroniczny Librus oraz poczta elektroniczna
Office 365.
3. Podczas nauczania zdalnego nauczyciel kładzie szczególny nacisk na samokształcenie
i odpowiedzialność ucznia za poziom przyswojonej wiedzy.

4. Sposoby przesyłania prac przez uczniów:
a) Za pośrednictwem dziennika Librus, komunikatorów Office 365, Messenger, poczty
elektronicznej albo w formie papierowej.
b) W postaci załącznika w dowolnym lub wskazanym przez nauczyciela programie,
skan, zdjęcie.
5. W zakresie oceniania zachowania ocenie podlega przede wszystkim przestrzeganie
dyscypliny podczas zajęć, kultura osobista, życzliwość w stosunku do uczestników
zajęć, wywiązywanie się z nałożonych obowiązków.
6. Uczniowie i rodzice informowania są o postępach w nauce i ocenach za pośrednictwem
dziennika Librus oraz poczty Office 365.
7. Powyższe zasady obowiązują na czas realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

