
Komunikat 

dotyczący oceniania, sprawdzania i monitorowania procesu dydaktycznego 

w ramach zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu 

 

W czasie nauczania zdalnego system oceniania przedmiotowego       

i oceniania zachowania stosuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra        

Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania        

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz Statutem szkoły.  

Nauczyciel może elastycznie modyfikować wymagania w miarę potrzeb,        

zmienionych warunków nauczania i innych ograniczeń. Progi punktowe bądź         

pomocnicze średnie można zmieniać proporcjonalnie do czasu prowadzenia        

lekcji w formie online. Należy z umiarem stosować oceny z najwyższą wagą            

oraz z uwagą doceniać zaangażowanie uczniów, ich aktywność, starania się. 

Nauczyciele korzystają z różnych internetowych platform, m.in.       

szkolnego Google`a Classroom (tu np. Formularze testowe); wykorzystują        

tablice internetowe typu Wordwall, AWWApp; tworzą dokumenty i testy         

w formie dokumentów tekstowych (doc, pdf, np. w Office 365 - Forms);           

korzystają z platform testowych i quizowych Kahoot, Quizlet, Wizer, Quizziz;          

umieszczają materiały na Padletach; wykorzystują materiały internetowe       

w formie stron, zdjęć, filmów; korzystają z multipodręczników; przesyłają        

materiały i wiadomości za pomocą Mobidziennika. Materiały są dostępne         

w internetowej chmurze, edytowalne, karty nieedytowalne są wykorzystywane       

do wypełniania odręcznego - tradycyjnie w zeszytach – wówczas przesyłane są           

– jeśli tego wymaga nauczyciel – w formie zdjęć. Lekcje online odbywają się             

synchronicznie w Meetcie, mogą być też przesyłane do samodzielnej nauki         

zdalnej. 

Terminy wypełniania testów, zadań, kart zależą od formy – niektóre          

muszą być wypełniane w realnym czasie – online – w chmurze, inne            

przesyłane do końca dnia lub do następnej lekcji lub w terminie wskazanym            

przez nauczyciela. Jeśli prace są odsyłane po terminie (np. z powodów           

technicznych), nauczyciel może sprawdzić wiedzę w ustnej odpowiedzi na         

najbliższej lekcji. Nauczyciele korzystają z prezentacji (PowerPoint, Prezi), mogą         



też wymagać tworzenia ich przez uczniów w wersjach dostępnych online.          

Niektóre materiały prezentujące gotowe prace lub proces ich tworzenia mogą          

być wymagane w formie filmów, np. przeprowadzone doświadczenia. 

Za pełną obecność ucznia na lekcji uważą się jego dostępność przez           

cały czas trwania zajęć z włączonym mikrofonem i kamerką. Inne formy           

wymagają konsultacji z nauczycielem, wyjaśnienia trudności przez       

rodziców/opiekunów. Szczególne sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.  

Nieobecność na zajęciach wymaga zorientowania się z pomocą        

nauczyciela lub kolegów w materiale, uzupełnienia ćwiczeń, notatek, zadań,         

nadrobienia braków. 

Stosowane są wszystkie standardowe formy sprawdzania i odpytywania.        

Dopuszcza się możliwość konsultacji w szkole w formach dozwolonych zgodnie          

z aktualizowanymi rozporządzeniami MEiN. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się        

zgodnie z przepisami, z ustaleniami dyrekcji szkoły i nauczycieli prowadzących. 

 
 
 


