Zasady oceniania w okresie zdalnej nauki w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i ogólnomuzycznych.
1. Odnotowywanie obecności na zajęciach:

Obecność na zajęciach - odczytanie maila przez ucznia, inna aktywność zależnie od narzędzi
współpracy .
2. Każdy nauczyciel ocenia aktywność ucznia w zdalnych lekcjach jeden raz w tygodniu, w specjalnie
utworzonej kategorii ocen „aktywność ucznia w zdalnych lekcjach”.
3. Ocenienie aktywności ucznia:

„+” – wystawiany jeden raz w tygodniu – za aktywność ucznia w zdalnych lekcjach uważa się:
odczytanie maila i pytania do nauczyciela (poprzez mail, czat, inne) oraz odesłanie zadania
(niezależnie od jego poprawności ). Trzy plusy będą oznaczały ocenę bardzo dobrą za
aktywność, waga 1.
 „0” - brak aktywności ucznia, nie uznaje się za aktywność jedynie odczytanie maila /
wiadomości.
 nauczyciel ma prawo dodatkowo nagradzać ucznia za aktywność plusami, trzy plusy oznaczają
ocenę bardzo dobrą.
4. Ocenianie postępów ucznia z określonych partii materiału (tematów / tematu)
 Ocena zadań, projektów, innej aktywności (waga 2 ) podsumowująca określony zakres materiału
zapisywana jest cyfrowo w odpowiednio stworzonej kategorii, np. zadanie - zdalne,
z dodatkowym opisem jakich treści zadanie dotyczyło.
 Brak zadań z określonego zakresu materiału „ 0” (nb).
 Uczeń ma prawo poprawić ocenę z zadania, projektu itp., o formie i terminie poprawy decyduje
nauczyciel.
 Jeżeli uczeń uzyskuje oceny poniżej oceny dobrej z partii materiału wprowadzonej w okresie
pracy zdalnej , nauczyciel minimum raz na dwa tygodnie przekazuje przez dziennik elektroniczny
ocenę opisową lub kształtującą dotyczącą postępów ucznia ( np. wskazanie problemów, braków
umiejętności, elementy wiedzy do poprawienia oraz formę poprawy).
 Uczeń / rodzic ucznia ma prawo do dodatkowej oceny opisowej / kształtującej, także w przypadku
otrzymywanych przez ucznia ocen wyższych.
5. Ocena końcowa – wynika z oceny za I semestr , ocen cząstkowych uzyskanych przed zawieszeniem zajęć
w szkole i pracy ucznia podczas nauczania zdalnego.
6. Całkowity brak obecności ucznia i aktywności - nieklasyfikowanie.
7. Egzamin klasyfikacyjny - projekt

Zakłada się zniesienie ograniczeń związanych z epidemią i realizacja egzaminu zgodnie z
procedurami przyjętymi w Statucie.

Termin egzaminu - egzamin może odbyć się w terminie do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia
2020 r.) z uwzględnieniem czasu na egzamin poprawkowy, co najmniej tydzień przed 31
.08.2020r.

