Zasady oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana
Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze
25. 03. 2003 r. -10.04.2020 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dna 20 marca 2020
r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania systemu oświaty

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania
1.

Użyteczność
Ocenianie powinno być teraz nakierowane na te wiadomości i umiejętności,
które uczeń może zdobyć sam ukierunkowany przez nauczyciela na
odległość.

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i
nauczyciela do wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy.
2.

Wielowątkowość
Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie
miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i
oryginalności.

3.

Otwartość
Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla
wszystkich zainteresowanych.

Na co nauczyciel będzie zwracać uwagę przy wystawieniu oceny?
Ocenie podlegać będzie:
Konkretna praca ucznia – czyli praca ma być wykonana
Zaangażowanie ucznia- czyli czy praca wykonana w całości
Poprawność merytoryczna- czyli poprawność odpowiedzi, praca
zgodna z tematem,
Terminowość

–nauczyciel

daje

termin

dostosowany

do

możliwości ucznia i ilości zadań a uczeń musi wykonać ją w
odpowiednim terminie

Uwaga:
Uczeń samodzielnie wykonuje zadane prace. Może korzystać z dostępnych
źródeł informacji, wykorzystując znajdujący się tam materiał. Kopiowanie
jednak w sposób bezpośredni z Internetu czyjejś pracy i przysłanie jej jako
swojej, skutkuje oceną niedostateczną.

Formy i zasady oceniania:
Zakres
treści
nauczania
Jeden dział
obszerny
lub
dwa
mniejsze
działy

Częstotliwość
oceny

Pisemne
praca ucznia
w zeszycie,
ćwiczeni lub
na osobnej
pracy

Materiał
nauczania
z bieżącej
lekcji

2 -3 oceny do
10. 04. 2020

Praca
dodatkowa dla
chętnych

Materiał
dodatkowy

Forma

Prace
sprawdzające
wiedzę
uczniów

1 ocena do
10. 04. 2020 r

1 ocena
10. 04.2020

Zasady
przeprowadzenia
sprawdzenia
Praca w formie
pisemnych
odpowiedzi na
pytania (kilka
pytań /zadań lub
jedno zaganienie)
W edukacji
wczesnoszkolnejpraca plastyczna
Prace
zadane
należy wykonać
zawsze,
nauczyciel może
poprosić raz na
tydzień lub 2 tyg o
przesłanie skanu
lub zdjęcia pracy
Mogą to być
prezentacje,
plakaty na zadany
temat
lub
propozycje
uczniów

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

Rada pedagogiczna

