Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, tel. 507-130-918
e-mail: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

Regulamin oceniania podczas nauki zdalnej
w LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
w roku szkolnym 2020/2021
Regulamin przedstawia sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów wraz ze szczegółowymi
zasadami oceniania, które obowiązują podczas nauczania zdalnego

1.

W czasie zdalnego nauczania podejmowanie przez ucznia aktywności, określonych przez
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem, będą oceniane.
2. Podstawą kontaktu z uczniami jest aplikacja Ms Teams, dziennik elektroniczny LIBRUS, aplikacja
Messenger, oraz e-mail nauczyciela.
3. Wszystkie kartkówki, sprawdziany, testy wpisuje się z kilkudniowym wyprzedzeniem do
terminarza dziennika elektronicznego Librus (przy czym o sprawdzianach obejmujących więcej niż
3 jednostki lekcyjne informuje się minimum 7 dni wcześniej) wraz z podaniem godziny rozpoczęcia
pracy pisemnej i godziny, w której uczniowie powinni prace odesłać do nauczyciela.
4. Jeżeli uczeń zgłosi do nauczyciela prośbę o przedłużenie terminu nadesłania pracy
i odpowiednio ją uzasadni, nauczyciel może wyznaczyć nową datę przesłania pracy.
5. Forma przesyłania prac domowych, kartkówek, sprawdzianów do nauczycieli jest indywidualnie
ustalana między uczniami i nauczycielem danego przedmiotu:
a. Prace mogą być przekazywane poprzez aplikację MS Teams lub e-mail podany przez
nauczyciela, aplikację Messenger lub w inny indywidualnie ustalony z nauczycielem
sposób.
b. Prace mogą być przekazywane w postaci zdjęcia ze zrealizowanych zadań domowych,
przesłanie prezentacji, pliku tekstowego, dźwiękowego lub wideo a także arkusza
kalkulacyjnego, czy kodu programu (w przypadku zajęć z informatyki).
6. Dopuszcza się przeprowadzanie odpowiedzi ustnych lub prac pisemnych online poprzez aplikację
Ms Teams, Skype, Messenger lub w inny sposób indywidualnie ustalony z uczniem.
7. Pracę domową może stanowić wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela takich jak:
przygotowanie notatki z lekcji, rozwiązanie zadań, uzupełnienie kart pracy, wykonanie prezentacji,
nagranie pliku dźwiękowego z odpowiedzią ustną lub wideo, napisanie wypracowania,
zrealizowanie mini-projektu szczegółowo opisanego przez nauczyciela itp.
8. Prace domowe zlecone do wykonania przez nauczyciela, kartkówki, sprawdziany, testy podlegają
ocenie.
9. Postępy uczniów po wcześniejszej weryfikacji są oceniane według zasad wcześniej
obowiązujących, opisanych w Statucie Liceum w rozdziale 7 „Ogólne zasady oceniania (od
paragrafu 57) oraz w rozdziale 8 „Szczegółowe zasady oceniania” (od paragrafu 71).
10. Każda ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego Librus.
11. Zmianom podlega waga uzyskiwanych ocen z kartkówek, sprawdzianów i testów pisanych zdalnie,
w przypadku, gdy nauczyciel nie jest w stanie zweryfikować samodzielności pracy – wszystkie
prace kontrolne mają wtedy wagę 1.

12. Jeżeli kartkówka, test, sprawdzian odbywa się poprzez łączenie online, podczas którego nauczyciel
jest w stanie skontrolować samodzielność pisania pracy, waga uzyskanej oceny jest zgodna
z dotychczasowym regulaminem oceniania zawartym w Statucie Liceum oraz Przedmiotowymi
Zasadami oceniania.
13. Niedostarczenie do nauczyciela zleconej pracy w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem
oceny niedostatecznej, jeżeli uczeń nie uzgodnił wcześniej nowego terminu nadesłania pracy.
14. Jeżeli na jedną ocenę składa się kilka prac domowych (np. trzy) wtedy, gdy uczeń przesłał tylko
jedną pracę, to ma szansę zdobyć 1/3 oceny maksymalnej, czyli maksymalnie ocenę 2, jeżeli
złożoność każdej pracy była taka sama.
15. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową z danego przedmiotu zgodnie z zasadami zawartymi
w Statucie Liceum oraz Zasadami Oceniania Przedmiotowego oraz na warunkach indywidualnie
ustalonych z nauczycielem.
16. Terminowość oddawania prac, systematyczne uczestniczenie w lekcjach online, ewentualne
usprawiedliwianie swojej nieobecności, uczciwe rozwiązywanie zleconych zadań, stosowanie
odpowiedniej etykiety językowej i kultura komunikacji z nauczycielami, to czynniki które będą
brane pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania z uwzględnieniem zasad oceniania
zachowania określonych w Statucie Liceum w paragrafach 87, 88, 89.
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