w
im. i

zdalnego, oceniania, klasyfikowania i promowania
-Zawodowych

Podstawa prawna:
ania jednostek
-19.
nie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
-19.

i zwalczaniem COVID-19.

1.

zystanie w procesie

wskazanych przez nauczyciela.
a)
:
w postaci elektronicznej,
iennik elektroniczny UONET+ , pakiet Office 365
oraz szkolna platforma e-learnigowa eduzstz.pl,
Edukacyjnej epodreczniki.pl,
stronach CKE (www.cke.gov.pl)
np. www.oke.waw.pl,
,
2.
w formie ustalonej przez dyrektora s
a)
prawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych

z Internetu;
lekcje online;
programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

kontakt telefoniczny z nauczycielem;
inne sposoby

1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
przez niego ocenach,
g) tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Wychowawca klasy:
1.

2.
danej klasie.
3.
i
4.

to konsultuje
w przypadku dokonania

jego zmiany.

Nauczyciele:
1.
konsultacji, terminach i formach oddawania prac, itp., oraz zasadach oceniania
i klasyfikowania).

2.

nie
obszerny.

3.

4.
5.
nieistotnymi.
6.

egu

nauczyciel.
nauczania.

Uczniowie:
1. Samodzielnie (np. przez ez
2.

kontaktu zdalnego -

3.

4. Wszelkie
nauczycielom / wychowawcom (samodzielnie lub za
5.
o
6.
7.

em

Rodzice:
1.
2.
adres e-mailowy.
3.
4.

przeprowadzania egzaminu
warunki i sposoby ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia
ia do trybu ustalenia tej oceny w przypadku zdalnego nauczania.
1.
1)

2)
3)
elektronicznym UONET+ i oznaczeniem,
.
4)
a.
b.
ucznia,
c.
wypracowania, projekty, fotografie wykonanych prac plastycznych lub technicznych -dzienniku,
d.
e-learningowym i konsultacjom telefonicznym,
e. testy i sprawdziany online
formularzach Google, Microsoft Forms lub
-learningowej eduzstz.pl,
f. inne formy prac, uzgodnione z uczniem,
5)
w dzienniku elektronicznym UONET+,
zadania domowe
praktycznymi.
6)
zadania, projekty,
-

7)

w dzienniku
elektronicznym z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na
w wyznaczonym terminie.

8)

Sprawdzian w e-dzienniku UONET+, zaplanowany
sprawdzian /test pisemny z tygodniowym wyprzedzeniem.

9)
10)

11)
przedmiotowym system oceniania.
12)
do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia
zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie).
13)
-dzienniku z tematem, zakresem
wiadomo
2.

Symbol ZN
Takie symbole zaznaczamy we frekwencji.

KLASYFIKACJA ROCZNA
1)
w trybie zdalnym.
2)
3)
rocznej, nauczyciele
w odpowiednim miejscu e-dzienniku UONET+

poprawiona.
4) R
e-dzienniku
rodzicowi w formie telefonicznej
5)
2 dni
do dziennika elektronicznego
z zachowania.
6)
wystawione w okresie nauczania zdalnego.

7)
termin wynika z Harmonogramu praktyk zatwierdzonego na rok szkolny 2019/2020, bierze

8) W sytuacji, gdy ograniczenie funkc

do ustawowego dnia

9)
.
2.1. USTALENIE ROCZNYCH KLASYFIKACYJNYCH OCEN ZACHOWANIA
klasyfikacyjne zachowania
na podstawie:
1)
roku szkolnego,
2)

2.2. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1)

edukacyjnych,
online,
w szkolnym planie nauczania, ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.

2)
klasyfikacyjny.
3)
na egzamin klasyfikacyjny.
klasyfikacyjnego, powinien
dyrektora.
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

online

do

4)
-wychowawczych.

Termin

egzaminu

klasyfikacyjnego oraz
i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
5)

online w formie pisemnej i ustnej. Nauczyciele
rady pedagogicznej.

6) Egzamin klasyfikacyjny online
wychowania fizycznego i plastyki ma przede wszy
7) Egzamin klasyfikacyjny w c

minut.
z podstawy programowej i

realizowanego programu nauczania danego przedmiotu.
a) Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest zgodna z kryteriami przedmiotowego
oceniania.
b)
w porozumieniu
8) Egzamin klasyfikacyjny online
przeprowadzany jest egzamin.
a)
rodzicami/prawnymi opiek
b)
rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
c) Z egzaminu klasyfikacyjnego online

d)
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5 i 8a)
9) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna

10)

.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

11)

w wyniku egzaminu poprawkowego (
Ustalo

2.3. EGZAMIN POPRAWKOWY
1)

2)
tycznotygodniu ferii letnich.
3)
4)
wszystkim for
praktycznych lub pisemnych (
a)

-

je
przez e-dziennik.
b) Egzamin poprawkowy online w c
minut.
wy
i realizowanego w szkole programu nauczania
danego przedmiotu.
c) Zgodnie z przedmiotowym ocenianiem ocenie
d)
przedmiotowym.
5)
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora
a)

y jest egzamin

y.
b)

ucznia
prace ucznia dostarczone elektronicznie
egzaminie, w formie zawartej

6)
7)

a)
b)

i ma charakter ostateczny.

c)
n

trudnymi warunkami socjalno-bytowymi ucznia;
sytuacjami traumatycznymi i kryzysowymi;
nieprzewidzianymi wydarzeniami losowymi;
oblemami zdrowotnymi;
rodzicielstwo;

d) Rada pedagogiczna podejmuje decyz
8)
posiedzeniem rady pedagogicznej,

9)

2.4.

ORAZ USTALENIE ROCZNEJ
USTALENIA TEJ OCENY

1)

na adres mailowy
e 2 dni roboczych
-wychowawczych.
2)

edukacyjnych.
a)
lub pokrewne
e.
b)

dyrektor s

3)

5 dni

a)
b) Zadania
c)

wydrukowane odpowiednio pisemne prace
d)
z
uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
4)
niezgodnie z przepisami pra
a)
-

ji, wychowawca

b)

c) Z posiedzenia

klas
arkusza ocen ucznia.
7)
eny.
w wyniku egzaminu
poprawkowego.
8) Przepisy s

jest ostateczna.

1)
2) Niniejszy regulamin wchodzi w
w dniu podpisania i
3) Zmiana niniejszego dokumentu wymaga formy pisemnej.

