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1. Ocenianiu podczas zdalnego nauczania podlegać będzie przede
wszystkim wysiłek i zaangażowanie ucznia w proces uczenia się oraz
systematyczne utrwalanie wiedzy i umiejętności pod kontrolą
nauczyciela.
2. Nauczyciel w dzienniku elektronicznym szkoły podaje temat zajęć, cel
i wyznacza zadania do wykonania, które uczeń zobowiązany jest wykonać
danego dnia.
3. Nauczyciel umieszcza w dzienniku elektronicznym szkoły zadania dla
uczniów zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
4. Nauczyciel ze swej strony będzie przekazywał uczniom materiały
przydatne w procesie samodzielnej nauki – w postaci plików, filmów
instruktażowych, linków do przydatnych stron internetowych – gdzie
umieszczane będzie wszystko w powiązaniu z aktualnie wprowadzanym
tematem.
5. Zadania wysyłane przez nauczycieli mogą przybierać rozmaite formy –
filmy, gry, quizy, prezentacje, karty pracy, testy sprawdzające.
6. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami i rodzicami na bieżąco poprzez
dziennik elektroniczny lub stronę szkoły.
7. Na wykonanie prac i zadań uczeń ma określony przez nauczyciela termin,
a nauczyciel pozostaje do jego dyspozycji w godzinach pracy w dni
powszednie. W tym czasie uczeń może kontaktować się z nauczycielem
poprzez dziennik elektroniczny w celu wyjaśnienia wątpliwości
związanych z nowym materiałem.
8. Uczeń wysyła wykonane zadanie nauczycielowi za pomocą dziennika
elektronicznego.
9. Termin realizacji prac i zadań podlegających ocenie wynosi jeden tydzień.
Jeżeli uczeń nie odda pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie
otrzymuje „-” oraz dodatkowy termin (jeden tydzień) na dostarczenie
pracy.
10.Uczeń, który w pierwszym i dodatkowym terminie nie dostarczył
nauczycielowi zadanej pracy otrzymuje ocenę niedostateczną.
11.Oceniane będą przede wszystkim: systematyczność, zaangażowanie,
kreatywność, stopień realizacji zadania.

12.Uczniowie poinformowani zostaną, które z wykonywanych zadań
powinni odesłać w celu otrzymania oceny.
13.Ocena z zaliczonych prac jest zgodna z przedmiotowymi zasadami
oceniania z wychowania fizycznego.
14.Nauczyciel wystawia oceny z prac zaliczeniowych w dzienniku
elektronicznym do wiadomości uczniów i rodziców w terminie do
jednego tygodnia od dnia oddania pracy przez ucznia. Dopuszcza się
przesunięcie terminu wystawienia ocen w sytuacjach losowych – o czas
niezdolności nauczyciela do pracy.
15.Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności (np. choroba ucznia, awaria
sprzętu, brak dostępu do internetu) nauczyciel umówi się indywidualnie
na sposób zaliczenia zadań i ewentualne wydłużenie terminu.
16.Każdą ocenę można poprawić w terminie jednego tygodnia lub innym,
ustalonym z uczniem i podanym do wiadomości rodzica/opiekuna
prawnego.
17.Ocena śródokresowa i końcoworoczna będzie uwzględniać stopień
opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia w stosunku do
podstawy programowej z uwzględnieniem postępów oraz indywidualnych
możliwości ucznia (w tym możliwości korzystania z nowych technologii).
18.Poprawa oceny proponowanej może nastąpić w formie wykonania przez
ucznia pracy, której zasady zostaną ustalone indywidualnie z każdym
uczniem.

