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REGULAMIN ZDALNEGO OCENIANIA
w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Fodstawa prawna:

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegolnych rozwiqzan
w okresie czascrwego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwiqzku
z zapobieganiem, przeciwdziaianiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporzqdzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwiqzku z zapobieganiem,
przeciwdziaianiem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

I. Postanowienia ogolne:
Uczen zobowi^zany jest do systematycznej pracy. Zadania wykonuje sam b^dz z niewielka^

pomoc^ rodzica. Prace odsyla w wyznaczonym przez nauczyciela terminie poprzez dziennik
elektroniczny (moduli zadania domowe) lub w innej formie ustalonej z nauczycielem. W razie pytan
i w^tpliwosci mozliwe s^ konsultowac z nauczycielem poprzez dziennik LIBRUS Synergia lub
w innej ustalonej formie. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia w czasie zdalnego nauczania
wag? 1.

II. Zasady oceniania zdalnego w edukacji wczesnoszkolnej:
Rodzaje zadari wykonywanych przez uczniow, ktore mog^ podlegac ocenie:

• prace pisemne,

• karty pracy (np. znajomosc lektury),
• cwiczenia wykonywane za pomoca^ roznych platform edukacyjnych,

• dziaiania praktyczne, doswiadczenia wykonane w domu oraz opisane wnioski,

• tematyczne prace plastyczno - techniczne.
J^zyk angielski - uczen moze otrzymac ocen? za:

• aktywnosc i zaangazowanie,

• prac? pisemnq w tym ilustracyjn^,
• utwor glosowy (wierszyk, piosenka, rymowanka, prezentacja ustna z danego zakresu

tematycznego).
Uczefi przekazuje informacj^ zwrotnq podlegaja^ ocenie nauczycielowi, stosownie do zasad
okreslonych przez nauczyciela.

III. Zasady oceniania zdalnego w klasach IV - VIII:
Ksztaicenia na odleglosc uwzglednia dostosowania zawarte w opiniach i orzeczeniach PPP.
Rodzaje zadan wykonywanych przez uczniow, ktore moga^ podlegac ocenie:

• karty pracy,
• zadania domowe,

• prace pisemne (opowiadania, referaty, opisy, itp.),
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• cwiczenia wykonywane za pomoc^ roznych platform edukacyjnych,
• dzialania praktyczne, doswiadczenia wykonane w domu oraz opisane wnioski,
• testy online,
• zadania ustne - nagrania,
• tematyczne prace plastyczno - techniczne,
• inne (projekty, plakaty, album, prezentacje).

Uczen przekazuje informacj? zwrotna^ podlegajqc^ ocenie nauczycielowi, stosownie do zasad
okreslonych przez nauczyciela.

Regulamin wprowadzony Zarzaxizeniem Dyrektora nr 17/19/20 z dnia 25.03.2020 roku.
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