REGULAMIN PRAC SPRAWDZAJĄCYCH – nauczanie zdalne.
1. Sprawdzianem nazwana jest pisemna praca uczniów, obejmująca wiadomości i umiejętności
z większej partii materiału (np. z działu programowego).
2. Kartkówką nazwana jest pisemna praca uczniów, obejmująca wiadomości i umiejętności
z maksymalnie trzech ostatnich lekcji.
3. Uczniowie mają prawo do maksymalnie jednej pracy sprawdzającej dziennie, z zastrzeżeniem,
że liczba sprawdzianów nie może przekraczać trzech w ciągu tygodnia.
4. Zarówno sprawdziany, jak i kartkówki muszą być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem.
5. Nauczyciel ma obowiązek wpisania sprawdzianu/kartkówki w obowiązujący podczas zdalnego
nauczania dziennik elektroniczny, z podaniem daty wpisu.
6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ze sprawdzianu. Ocenę
można poprawić tylko raz, w terminie ustalonym z nauczycielem. Oceny z kartkówek
nie podlegają poprawie.
7. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w pracy sprawdzającej online. Podczas pracy
sprawdzającej uczeń ma obowiązek korzystania z kamery i mikrofonu. W wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach, uczeń, za zgodą nauczyciela, może nie korzystać z kamery
podczas pracy sprawdzającej. W takiej sytuacji nauczyciel ma prawo zastosować inne kryteria
oceniania w stosunku do uczniów korzystających z kamer oraz nie korzystających z kamer.
Nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczniów.
8. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, uniemożliwiających wzięcie udziału
uczniowi w pracy sprawdzającej, uczeń powinien jak najszybciej zawiadomić o tym fakcie
nauczyciela. W przypadku braku usprawiedliwienia nauczyciel ma prawo ocenić pracę
na ocenę „niedostateczny”.
9. Nauczyciel ma obowiązek dostosować ilość materiału na sprawdzianie/kartkówce, tak aby
praca, łącznie z procedurą odsyłania sprawdzianu na platformę, nie przekraczała czasu
przeznaczonego na jednostkę lekcyjną.
10. Prace sprawdzające odbywają się wyłącznie za pośrednictwem platformy Classroom.
Nauczyciel ma obowiązek przekazania uczniom zadań na platformie (Zadania – Utwórz:
Projekt-test). Niedopuszczalne jest wymaganie od uczniów drukowania zadań.
Uczeń po rozwiązaniu zadań oddają pracę wyłącznie na platformę Classroom.
Nauczyciele informatyki zobowiązani są do przećwiczenia z uczniami umiejętności pobierania
prac, odsyłania prac oraz odnajdywania prac sprawdzonych na platformie Classroom.

