ZASADY OCENIANIA DYDAKTYCZNEGO
w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie
w okresie kształcenia na odległość (od 20 kwietnia 2020 r. do odwołania)
1. Nauczyciel, przesyłając uczniom wiadomości i materiały do lekcji,
uwzględni czas potrzebny na ich odczytanie.
2. Nauczyciel będzie się starał motywować uczniów do pracy i rozwoju,
proponując prócz podstawowych treści obowiązkowych dla wszystkich
również materiały i zadania dla chętnych, nagradzane dodatkową oceną.
3. Nauczyciel zadając uczniom pracę, której wykonanie ma zamiar ocenić,
umieści informację o tym w Librusie i ewentualnie drugim używanym
przez siebie kanale informacyjnym (np. Google Classroom, Messenger,
Facebook itp.). Nauczyciel poda w informacji termin oddania zadania,
uwzględniający czas potrzebny na jego wykonanie oraz tygodniowy plan
lekcji.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest przynajmniej raz dziennie sprawdzić
wiadomości na Librusie, odczytując przesyłane przez nauczycieli
informacje.
5. Uczeń powinien zgłaszać nauczycielowi wszelkie przeszkody utrudniające
mu bieżącą naukę i terminowe wykonanie zadanej pracy.
6. Uczeń (bądź rodzic) usprawiedliwi krótko nieobecność na lekcji online lub
oddanie pracy po terminie.
7. Nauczyciel będzie brał pod uwagę ograniczenia związane ze zdalnym
nauczaniem, w tym z życzliwością i cierpliwością będzie uwzględniał
zgłaszane przez ucznia trudności i usprawiedliwienia oraz przypominał
o zadanych pracach.
8. W wypadku nieoddania zadanej pracy oraz braku usprawiedliwienia do
tygodnia po upływie terminu uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.
O możliwości poprawy oceny decyduje nauczyciel.
9. Wszystkie wystawiane oceny będą miały maksymalnie wagę 2.
10.Każdy z nauczycieli, uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu,
samodzielnie decyduje o formach sprawdzania wiedzy, w tym
o zasadności i sposobie przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek.

p.o. Dyrektora Szkoły
o. Marek Kudach SP

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie
w II półroczu roku szkolnego 2019-2020

1. Zawieszone zostaje do końca roku szkolnego kryterium przedziałów
punktowych dla poszczególnych ocen, wymagające zdobycia określonej
liczby punktów na daną ocenę z zachowania (par. 94 p. 2 Statutu Szkoły). W
okresie zdalnego nauczania uczniowie nie zdobywają punktów w większości
dotychczasowych kategorii.
2. W okresie zdalnego nauczania (od 20 kwietnia do odwołania) zachowane
zostają tylko dwie kategorie oceny:
a) systematyczność i zaangażowanie ucznia w proces nauczania,
b) zachowanie podczas lekcji online (w tym przestrzeganie Regulaminu
zdalnego nauczania).
Punkty z powyższych kategorii będą przyznawane w ograniczonej,
dwustopniowej skali: (+1) lub (-1). Ich przydzielanie ma charakter
motywujący oraz informacyjny.
3. O ocenie całorocznej z zachowania będzie decydował wychowawca.
Wskazówką i pomocą w jej wystawieniu będą dla wychowawcy:
- ocena zachowania z I półrocza,
- punkty zdobyte do dnia 12 marca br.,
- systematyczność i zaangażowanie w proces zdalnego nauczania,
- zachowanie podczas lekcji online,
- propozycje oceny zachowania przedstawione przez innych nauczycieli
uczących w danej klasie, innych uczniów danej klasy oraz samoocena ucznia.

p.o. Dyrektora Szkoły
o. Marek Kudach SP

