ZASADY OCENIANIA W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Ocenianie w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej pozostaje bez zmian, zasady
oceniania z religii zostały zawarte poniżej.
Klasy 4 – 8 szkoły podstawowej i klasy I liceum.
1. Ocena w kształceniu na odległość ma motywować ucznia do samodzielnej pracy.
2. Uczniowie oceniani są na bieżąco w pełnej skali ocen.
3. Oceny są liczone do średniej i mają wagę 1.
4. Nauczyciel może stosować dotychczasowe kategorie ocen lub wprowadzić nowe.
5. Ocenie podlegają:
- karty pracy,
- interaktywne zadania z wykorzystaniem Internetu,
- prezentacje,
- filmiki, nagrania,
- wypowiedzi pisemne dotyczące danego tematu,
- długie wypowiedzi pisemne (rozprawka, charakterystyka, recenzja, opis,
opowiadanie) na ocenę zgodną z kryteriami na egzaminie,
- krótkie wypowiedzi pisemne (zaproszenie, ogłoszenie) na ocenę bieżącą,
- krótkie wypowiedzi z argumentacją na plus/minus,
- krótkie interpretacje,
- ćwiczenia gramatyczne w zakresie fleksji, składni, ortografii, interpunkcji,
słowotwórstwa na plusy/minusy,
- zapoznanie się i analiza nowego tekstu literackiego na plus/minusy,
- ocenianie realnego zainteresowania się tematem,
- próbne testy,
- prace plastyczno- techniczne, plakaty, inne formy plastyczne, zdjęcia,
- praca na lekcji w przypadku lekcji on line,
- aktywność fizyczna udokumentowana zdjęciem, filmikiem.
6. Nauczyciel określa termin wykonania pracy.
7. Prace uczniów wysyłane są do nauczycieli pocztą elektroniczną na podany przez
nauczyciela adres.
8. Prace mogą mieć postać plików, skanów, zdjęć itd.
9. Informacja zwrotna do ucznia może być zawarta w korespondencji lub w
komentarzu do oceny.
10. Brak pracy oznaczony w Librusie jako 0 nie będzie skutkował oceną
niedostateczną (chyba że uczeń po powrocie do szkoły w dalszym ciągu nie
dostarczy pracy).
11. Nauczyciel decyduje w jakiej formie uczeń może poprawić ocenę.
Religia:
klasy 1-3
- ocena pracy z podręcznikiem,
- tematyczne prace plastyczne,
- dla chętnych dodatkowe karty pracy,
- uczenie się modlitw,

klasy 4-8
- ocena pracy w zeszycie ćwiczeń,
- krótkie prace pisemne,
- ułożenie np. krzyżówek do tematu,
- prace plastyczne,
- praca semestralna ,
- dla chętnych dodatkowe karty pracy na ocenę bądź plusy,
- dodatkowe tematy do opracowania w formie do wyboru przez ucznia, np.
prezentacja, praca pisemna itp.
liceum
- krótkie prace pisemne,
- ułożenie np. krzyżówek do tematu,
- praca semestralna ,
- dla chętnych dodatkowe karty pracy na ocenę bądź plusy,
- dodatkowe tematy do opracowania w formie do wyboru przez ucznia, np.
prezentacja, praca pisemna itp.
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