Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. z języka rosyjskiego w klasach VII – VIII w Szkole Podstawowej w Pogorzeli
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 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. W każdą środę do godziny 9:30 nauczyciel wyznacza za pomocą iDziennika uczniom zakres materiału do zrealizowania w ciągu 24 godzin; przesyła potrzebne materiały drogą elektroniczną (iDziennik lub mail).
2. Uczniowie wykonują wyznaczone zadania i przesyłają efekty swojej pracy w sposób wyznaczony przez nauczyciela do godziny 14:30 następnego dnia.  W wyjątkowych przypadkach zgłoszonych nauczycielowi przez rodzica ten czas zostanie dostosowany do możliwości ucznia.
3. Nauczyciel zapoznaje się z pracami uczniów, ocenia (w sposób przewidziany dla danej pracy), formułuje komentarz i wskazówki jeśli praca była na ocenę. Informację przesyła droga mailową w terminie: do następnej środy.
4. Jeśli dane zadanie lub ćwiczenie będzie podlegało ocenie – nauczyciel zaznaczy to w wiadomości.
5. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się drogą mailową lub przez iDziennik od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 – 15:30.
6. Monitorowanie, sprawdzanie wiedzy ucznia i postępów w nauce – ocenianie:
▪ Ocenie podlegać będzie zaangażowanie ucznia w wykonywanie zleconych zadań –  oceną o wadze 1 w iDzienniku.
▪ Oceniane będą wyznaczone przez nauczyciela ćwiczenia samodzielnie napisane przez ucznia – ocena za pracę o wadze 1 w Dzienniku.
▪ Uczeń otrzyma ocenę za sprawdzian z wyznaczonego materiału przeprowadzony w formie wybranej przez nauczyciela i gwarantującej jak najwyższy stopień samodzielności wykonania przez ucznia – ocena w iDzienniku o wadze 3.
▪ Brak wykonanej pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wraz z wykorzystaniem terminu dodatkowego skutkuje oceną niedostateczną w iDzienniku o wadze przewidzianej dla danego typu pracy, a materiał pozostaje do zaliczenia.
6. Rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z powyższymi zasadami pracy.

