
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ  

DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  202 IM. JANA PAWŁA II   

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2  ŁODZI  

W DNIACH: 26 MARCA – 10 KWIETNIA 2020 r. 

 

 

1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. (daty 

mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi). 

2. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych 

ze zdalnym uczeniem się wykorzystując informację zwrotną, zachęcać i mobilizować do 

pracy, pomagać w pokonywaniu trudności i dbać o dobre samopoczucie uczniów. 

3. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w e-dzienniku Librus,  

z wyjątkiem weekendów. 

4. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi 

przez nauczycieli i wychowawców. 

5. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy uczeń wykonuje 

samodzielnie. 

6. Uczeń stara się terminowo przesyłać prace zdalne, jeżeli napotyka przeszkody 

zobowiązany jest zgłosić je do wychowawcy (telefonicznie, mailowo, e-dziennik). 

7. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych 

quizów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. 

zadań w terminie, uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nim nowy 

termin. 

8. Uczeń podpisuje przesyłane prace imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której chodzi. 

9. Uczniowie starają się pracować systematycznie i samodzielnie. O wszelkich przeszkodach 

informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę. 

10. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu 

zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. 
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11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych 

potrzeb i możliwości ucznia. 

12. Na czas nauczania na odległość została wprowadzona dodatkowa kategoria praca zdalna 

oraz aktywność zdalna, którym przypisano wagę 1. 

13. Uczeń zobowiązany jest w terminie, który wyznaczy nauczyciel przesłać pracę, gdy tego 

nie uczyni otrzymuje „bz”, gdy po dwóch tygodniach nie uzupełni brakującego zadania 

otrzymuję ocenę niedostateczną. 

14. Na czas pracy zdalnej została zawieszona możliwość zgłaszania nieprzygotowań. 

15. Punktowy System Oceniania Zachowania w II etapie edukacyjnym na czas nauczania 

zdalnego zostaje zawieszony. 

16. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie  

z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania. 

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r. 

 

 

 

 


