ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA
POLSKIEGO

1. Aneks został opracowany w oparciu o:
a) Dziennik Ustaw RP, Poz. 493 Rozporządzenie MEN z dnia 20marca 2020r.w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-1;
b) Statut ZSZiO im. KZL w Lubaniu.
Wprowadzone zmiany:
1. Przedmiotowe

Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym języka polskiego mają

charakter przejściowy.
2. Przedmiotowe Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym / na odległość wprowadza się
w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów
edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest
niemożliwa do kontynuowania.
3. Zmiany dotyczą klas: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I
Stopnia po gimnazjum i szkole podstawowej w ZSZiO im. KZL w Lubaniu.
4. Lekcje języka polskiego odbywają się zgodnie z planem lekcji –za pomocą dziennika
elektronicznego / platformy edukacyjnej / aplikacji wskazanej przez nauczyciela lub
ustalonej przez Szkołę.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia wskazówek / instrukcji niezbędnych do
wykonania przez ucznia zleconych zadań poprzez dziennik elektroniczny lub w inny
wskazany i znany uczniom sposób.
6. Uczeń jest zobowiązany potwierdzać swoją obecność poprzez odbieranie wiadomości
w dzienniku elektronicznym.
7. Uczeń jest oceniany za:
a) zadania obowiązkowe i nadobowiązkowe (dla chętnych);
b) wykonanie zadań domowych;
c) zdalnie przeprowadzane sprawdziany, kartkówki, testy;

d) terminowość, systematyczność, zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu
zleconych zadań.
8. Zlecone przez nauczyciela zadania, ćwiczenia, karty pracy powinny być przesyłane
praz ucznia na wskazany przez niego adres w formie dokumentu: plików tekstowych
(Word, WordPad, PDF), zdjęć lub skanów wykonanych zadań.
9. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami.
10. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane
ćwiczenia, zadania, notatki. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły.
11. Uczeń może poprawić ocenę w terminie ustalonym i uzgodnionym przez nauczyciela
(jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie).
12. Uczeń otrzymuje ocenę za pracę w formie pliku tekstowego.
13. Nauczyciel na prośbę rodzica / opiekuna udziela informacji w formie elektronicznej
na temat oceny prac (jest to zawsze informacja indywidualna).
14. Jeśli uczeń nie ma dostępu do formatek, jego rodzic / prawny opiekun informuje o
tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowie
potrzebnych materiałów.

