Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz
sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów
Sposoby monitorowania:
1) kontakt z uczniami (lub z przewodniczącym klasy) poprzez dziennik elektroniczny lub kontakt
mailowy witekp@konarski.edu.pl w sprawie czytelności i zrozumienia materiałów (takie komunikaty
przynajmniej raz w tygodniu),
2) przesyłanie dodatkowych materiałów – wyjaśnień, rozwiązań gdy zajdzie taka potrzeba.
Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności:
1) ocenianie materiałów przysłanych od uczniów poprzez dziennik elektroniczny (np. rozwiązanych
zadań, rysunków ilustrujących określone zagadnienia),
2) ocenianie specjalnie przygotowanych dla uczniów kart pracy.
UWAGA 1: Powyższe ocenianie ma charakter informacyjny, służy udzielaniu uczniowi pomocy w nauce
poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, motywowaniu
ucznia do dalszych postępów w nauce, dostarczaniu rodzicom informacji o postępach. Ocenianie to nie
ma charakteru kontroli spełnienia wymagań edukacyjnych – to nastąpi w bezpośrednim kontakcie z
uczniami po powrocie do szkoły lub w następnej klasie. Wówczas do oceny rocznej zostaną wzięte pod
uwagę tylko te partie materiału, które zostały podsumowane odpowiednim sprawdzianem.
UWAGA 2: Uczniom klasy 3d, w której w marcu został zrealizowany materiał objęty planowym
programem nauczania, zostanie wystawiona ocena roczna na podstawie ocen dotychczasowych
uzyskanych od września z pominięciem tych zapisów w sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych
uczniów (zwanym potocznie kontraktem), które w aktualnej sytuacji nie są możliwe do spełnienia (tzn.
sprawdzian kontrolny, ewentualne poprawy, odwołanie od oceny przewidywanej), chyba, że sytuacja
edukacyjna ulegnie zmianie (np. poprzez wydłużenie roku szkolnego, nowe rozwiązanie prawne czy też
możliwy do akceptacji przez nauczyciela pomysł zainteresowanego ucznia).
Sposoby informowania ucznia lub rodzica o postępach oraz otrzymanych ocenach:
Poprzez odpowiedni wpis oceny (lub innego znacznika np. „+”, „bz”) do dziennika elektronicznego.
W określonych sytuacjach możliwe jest powiadomienie rodzica lub ucznia osobną informacją
poprzez dziennik elektroniczny. Uczeń i jego rodzic uzyska informacje zwrotną do 7 dni od
otrzymania odpowiedzi.
Prezentowane treści będą wykorzystywały:
a.
b.
c.
d.

materiały rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej,
podręczniki szkolne, zbiory zadań i ćwiczenia (używane dotychczas w pracy z uczniami),
inne materiały edukacyjne wydawnictw szkolnych (ogólnie i bezpłatnie dostępne dla uczniów),
materiały przygotowane przez nauczyciela i przekazane w formie pliku (np.pdf, doc itp.) za pomocą
dziennika elektronicznego lub przygotowanej platformy na stronie www.konarski.edu.pl/ftp,
e. pliki dostosowane do bezpłatnego programu GeoGebra.
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