Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Toruniu
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy i
wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz
monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma
realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
2. Ocenie podlega wiedza i umiejętności uczniów z każdego przedmiotu.
3. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej, monitorowanie i ocenianie uczniów
odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela (e-dziennik,
e-podręczniki, pakiet Office365, Microsoft Teams, Liveworksheet, Zoom, Classroom
Messenger, WhatsApp).
4. Uczeń /rodzice, począwszy od 30 marca, zapoznaje się z harmonogramem zajęć
umieszczonym na szkolnej stronie http://sp6torun.edu.pl/ w zakładce Zdalne nauczanie i
stara się do niego stosować.
5. Uczeń/ rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości (codziennie) w
dzienniku elektronicznym Vulcan, za wyjątkiem weekendów.
6. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń i testów wskazanych
przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania zadań w terminie uczeń
informuje o tym fakcie nauczyciela i razem ustalają nowy termin.
7. Uczeń przesyłane prace opatruje podpisem: imię, nazwisko, klasa.
8. Przesyłanie przez ucznia prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną
niedostateczną bez możliwości poprawy.
9. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:
1) Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania, prezentacje, wypracowania,
itp.) wyznaczonych przez nauczyciela i umieszczonych na stronie internetowej
szkoły a następnie przesłanie ich poprzez pakiet Office365, edziennik lub na
wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy oraz inny komunikator w postaci
załącznika tekstowego, zdjęcia lub skanu itp.
2) Rozwiązanie testów na platformie Office365 (określona zostanie dokładna data i
godzina testu oraz czas na jego realizację)
10. Proponuje się następującą częstotliwość zadawania prac domowych :
✓ język polski, matematyka, język nowożytny – 2 prace domowe w tygodniu
✓ muzyka, plastyka, technika – 1 praca do wykonania w ciągu 2 tygodni z
wykorzystaniem materiałów, jakie uczniowie mają w domu
✓ pozostałe przedmioty – 1 praca domowa w tygodniu
Możliwe jest zadawanie prac dodatkowych dla chętnych.
11. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę:
1) Wszystkie testy są obowiązkowe dla ucznia
2) Uczeń może poprawić ocenę w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela
12. Wystawiane oceny będą wyrażone stopniem z informacją zwrotną zawierającą co uczeń
zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować i jak ma to zrobić.
13. Wagi i procentowe progi ocen na czas nauczania zdalnego pozostają bez zmian.
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14. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu.
15. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych
opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik
elektroniczny.
Dyrektor Szkoły
Anna Karaś
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