Aneks do WSO Szkoły Podstawowej nr 15
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Podstawa prawna:
WSO ulega zmodyfikowaniu od dn. 25 marca 2020 r. w związku z rozporządzeniem MEN z
dn. 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.

§1
kl. I -III
1. Ocenie będą podlegać: prace pisemne na ocenę, zadania, ćwiczenia, quizy i inne formy
przesłane do nauczycieli drogą elektroniczną (zdjęcia, skany zeszytów, kart pracy, kart
ćwiczeń za pomocą aplikacji wybranych do kontaktu z nauczycielem; bierze się pod uwagę
możliwości techniczne i umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się tymi
aplikacjami przez uczniów). Nauczyciel sprawdza prace, komentuje sposób ich wykonania,
notuje błędy i wysyła wiadomość zwrotną do ucznia drogą elektroniczną. Wystawia ocenę
w dzienniku VULCAN.
2. Dyktanda, jeżeli takie wystąpią – podlegają ocenie wg PZO; przybierają formę tekstu z
lukami, rebusu, krzyżówek, zadań w aplikacjach.
3. Wypowiedź ustna – oceniana według PZO; może być ocenia podczas lekcji zdalnej lub
dostarczona przez ucznia w formie nagrania.
4. Formy komunikacji zdalnej z uczniami: sms, mms, dziennik elektroniczny, email,
platformy edukacyjne (eduelo.pl, e-podreczniki.pl i inne wybrane przez dyrekcję i
nauczycieli).
5. Uczniowie, którzy mają problemy ze zdalną komunikacją (brak sprzętu, brak internetu
itp.) nie otrzymają ocen niedostatecznych za niedosłane prace, będą mogli przesłać prace w
terminie późniejszym niż ustalony przez nauczyciela.
6. Ocena aktywności ucznia : +/- , za aktywność nauczyciel będzie uważał wykonanie
zadania, udział w lekcji on-line itp.
§2
kl. IV - VIII
1. Ocenie będą podlegać: prace pisemne na ocenę, zadania, ćwiczenia, quizy i inne formy
przesłane do nauczycieli drogą elektroniczną (zdjęcia, skany zeszytów, kart pracy, kart
ćwiczeń za pomocą aplikacji wybranych do kontaktu z nauczycielem; bierze się pod uwagę
możliwości techniczne i umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się tymi
aplikacjami przez uczniów). Nauczyciel sprawdza prace, komentuje sposób ich wykonania,
notuje błędy i wysyła wiadomość zwrotną do ucznia drogą elektroniczną. Wystawia ocenę
w dzienniku VULCAN.
2. Dyktanda, jeżeli takie wystąpią – podlegają ocenie wg PZO; przybierają formę tekstu z
lukami, rebusu, krzyżówek, zadań w aplikacjach.
3. Wypowiedź ustna – oceniana według PZO; może być ocenia podczas lekcji zdalnej lub
dostarczona przez ucznia w formie nagrania.

4. Formy komunikacji zdalnej z uczniami: sms, mms, dziennik elektroniczny, email,
platformy edukacyjne (eduelo.pl, e-podreczniki.pl i inne wybrane przez dyrekcję i
nauczycieli).
5. Prace klasowe, kartkówki mają formę pisemnych, dłuższych lub odpowiednio krótszych
wypowiedzi; obowiązują kryteria PZO; praca klasowa ma formę ustaloną przez
nauczyciela, jest prowadzona zdalnie. Ocena wpisywana jest do dziennika VULCAN.
Ocenę można poprawiać w uzgodnieniu z nauczycielem.
6. Uczniowie, którzy mają problemy ze zdalną komunikacją (brak sprzętu, brak internetu
itp.) nie otrzymają ocen niedostatecznych za niedosłane prace, będą mogli przesłać prace w
terminie późniejszym niż ustalony przez nauczyciela.
7. Ocena aktywności ucznia : +/- , za aktywność nauczyciel będzie uważał wykonanie
zadania, udział w lekcji on-line itp.
§3
Punktowy system oceniania zachowania obowiązujący w SP 15 zostaje zawieszony do
odwołania.
Modyfikacja obowiązuje do odwołania ( zmiany) rozporządzenia.
Opracował zespół nauczycieli: Katarzyna Herbreder, Agnieszka Kubiak, Jolanta Laskowska.
Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej on-line dn. 25.03.2020 r.

Aneks do WSO - uzupełnienie
Uzupełnienie zapisu dotyczącego oceniania prac ucznia podczas nauki zdalnej:
Praca ucznia, zadana w okresie nauki zdalnej, zapisana w dzienniku elektronicznym, która nie
została dostarczona nauczycielowi w przeciągu 2 tygodni do oceny, uważana jest za pracę
niewykonaną i uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za jej brak. Każda praca ucznia w okresie
nauki zdalnej może być poprawiona przez dostarczenie jej nauczycielowi do oceny (nie
dotyczy to uczniów, którzy zostali zdiagnozowani co do braku możliwości wykonania takiej
pracy).
W.w. zapis dotyczy uczniów klas IV - VIII
Opracował zespół nauczycieli: Katarzyna Herbreder, Agnieszka Kubiak, Jolanta Laskowska.

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej on-line dn.06.05.2020 r.

