
Katowice, 25 marca 2020 r. 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Jana Pawła II  

w Katowicach 

 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a 

także uzyskanych przez niego ocenach: 

 

I. Monitorowanie postępów uczniów w nauce oraz sposoby weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów: 

 

1. Dopuszcza się zdalne ocenianie uczniów.  

2. Ocenianie postępów w nauce uczniów klas I-III uwzględniać będzie m.in.:  różne 

możliwości uczniów, dostępne sposoby kontaktu z uczniem, wkład pracy w 

wykonanie danego zadania. 

3. W klasach IV-VIII monitorowanie postępów uczniów w nauce podlegać będą mi.in. 

na kontroli wykonania przez ucznia zadań, takich jak: wypracowania, prace pisemne, 

referaty, prezentacje multimedialne, doświadczenia, projekty, zadania praktyczne, 

quizy, obserwacje i inne. 

4. Każdy nauczyciel ma prawo monitorować postępy uczniów poprzez kontrolę m.in.: 

przesyłanych nauczycielowi skanów i zdjęć zadań domowych, notatek, kart pracy 

wykonywanych samodzielnie przez uczniów w domu, wypracowań, referatów, 

prezentacji multimedialnych, itp. - za co nauczyciel ma prawo wystawić ocenę.  

5. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić online test, sprawdzian w formie elektronicznej, 

który po uzupełnieniu powinien być odesłany w ustalonym wcześniej czasie, czy 

dokonać sprawdzenia wiedzy ucznia poprzez odpowiedź podczas lekcji online lub 

rozmowy telefonicznej. 

6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z wysłaniem w/w 

załączników, po wcześniejszym usprawiedliwieniu się i uzgodnieniu z nauczycielem, 

uczeń będzie mógł ją dostarczyć w terminie późniejszym.  

7. Czas na wystawienie oceny za poszczególne zadanie nauczyciele ustalają 

indywidualnie i przekazują uczniom i rodzicom. 

8. Nieuzasadniony brak wskazanej dokumentacji monitorowania postępów ucznia będzie 

równoznaczny z brakiem realizowania przez niego podstawy programowej z danego 

przedmiotu. 

9. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platform edukacyjnych i stosowanych 

dotychczas w ramach nauki zdalnej metod komunikacji za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

10. Równocześnie do niektórych lekcji będą dołączane dodatkowe materiały ćwiczeniowe 

w postaci np. krzyżówek, quizów lub innych form dostępnych online, które to po ich 

rozwiązaniu uczniowie powinni wysyłać bezpośrednio do nauczyciela uczącego. 

11. Konsultacje z nauczycielami odbywać się będą za pomocą dziennika elektronicznego 

lub wiadomości wysyłanych drogą mailową. 

 

 

II. Informowanie  uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach (sposób realizacji zadań szkoły na czas 

kształcenia na odległość) 



 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 

Szkoła prowadzi kształcenie na odległość. 

2. Podstawową formą kontaktu nauczycieli, uczniów i ich rodziców jest dziennik 

elektroniczny.  

3. Nauczyciele realizują określone zagadnienia wykorzystując w swojej pracy 

narzędzia dostępne dla uczniów, takie jak: dziennik elektroniczny, platforma e-

podręcznik, dysk Google oraz, wtedy kiedy jest to możliwe: platformy edukacyjne, 

komunikatory. 

4. W terminie określonym w planie lekcji, nauczyciel jest dostępny dla uczniów 

bezpośrednio (online, przez dziennik elektroniczny) i może podjąć próbę 

nawiązania  kontaktu z uczniami za pomocą dostępnych narzędzi w celu 

uzupełnienia omówienia zagadnień, wyjaśnienia wątpliwości uczniów, udzielenia 

odpowiedzi na ich pytania. Termin spotkania zostanie ustalony przez nauczyciela z 

uczniami na podstawie planu lekcji. 

5. Uczeń zobowiązany jest do odbioru informacji i wskazówek przesyłanych przez 

nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, 

telefonicznie. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do internetu/komputera, jego 

rodzice informują o tym wychowawcę w celu ustalenia zasad komunikacji. 

6. Uczeń lub jego opiekun prawny ma prawo do konsultacji z nauczycielem 

przedmiotu, m. in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty 

elektronicznej. Nauczyciel zobowiązany jest udzielić odpowiedzi uczniowi i jego 

opiekunowi. 

7. Nagrywanie i udostępnianie zajęć prowadzonych w klasie przez uczniów i 

rodziców nie jest możliwe bez zgody nauczyciela oraz wszystkich uczestniczących 

w spotkaniu uczniów oraz osób niepełnoletnich. W przypadku rozpowszechniania 

nagrania, zdjęcia - może dojść do naruszenia dóbr osobistych, chronionych na 

podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa autorskiego w 

zakresie prawa do wizerunku (art. 81). 

8. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod dotychczasowym numerem telefonu: 32 251 

75 04 oraz adresem: sp15katowice@wp.pl.   

9. Wychowawcy zobowiązani są do kontaktu z rodzicami uczniów, głównie za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego i drogą mailową. W uzasadnionych 

przypadkach możliwy jest kontakt telefoniczny. 

10. Powyższa informacja może ulec poszerzeniu lub modyfikacji, prosimy o 

odbieranie korespondencji przez dziennik elektroniczny, gdzie będziemy na 

bieżąco informować o ewentualnych zmianach. 
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