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Sz. P. Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

od dziś w szkołach zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne. Nauczyciele, w miarę możliwości,
starają się zorganizować uczniom nauczanie w sposób zdalny. W dobie cyfryzacji nie jest to
zadanie trudne, dysponujemy wieloma narzędziami, które pozwalają prowadzić nauczanie
„na odległość”.
Docenić należy fakt, że nauczyciele starają się pomóc uczniom w zorganizowaniu procesu
nauczania w ciągu najbliższych dni, dzieląc się swoją wiedzą, wsparciem, wskazówkami,
materiałami.
Z takich możliwości uczniowie będą z pewnością korzystać, do czego powinni być zresztą
zachęcani. Dwutygodniowa przerwa od zajęć może być okazją do ciekawej i pogłębionej
nauki, odkrycia nowych metod pracy i zdobywania wiedzy.
Wątpliwości wielu uczniów budzi jednak jedna kwestia: czy zadania zadawane do wykonania
samodzielnie w domu, w ramach pracy własnej ucznia, mogą być ocenianie. Do
Stowarzyszenia w ciągu kilku ostatnich godzin wpłynęło wiele zapytań w tej sprawie.
Uczniowie i rodzice informują nas, że niektórzy nauczyciele wysyłane zadania opatrują
notkami: „obowiązkowe do wykonania”, „za nienadesłanie prac w terminie ocena
niedostateczna” czy „po powrocie do szkoły zadania będą ocenione”.
Należy pamiętać, że pomimo prawie powszechnego dostępu do Internetu, wciąż są
uczniowie, którzy są wykluczeni cyfrowo. Dla nich wykonywanie zadań w terminie, odsyłanie
ich na adresy mailowe nauczycieli może być utrudnione. Nie powinny ich za to spotykać
konsekwencje w postaci negatywnych ocen bieżących.
Podkreślić też trzeba, że § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje, że
„czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…) polega na zawieszeniu
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prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”. W świetle tego
przepisu nie wydaje się zasadne, żeby oceniać zadania, które w trakcie zawieszenia zajęć
uczniowie mają wykonywać w ramach pracy własnej.
Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii
oceniania – w ramach oceniania bieżącego – zadań zadawanych uczniom przez nauczycieli
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trakcie zawieszenia prowadzenia
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez szkoły.
W związku z wyjątkową sytuacją, prosimy o możliwie jak najszybsze ustosunkowanie się do
naszego pisma. Odpowiedź prosimy nadesłać mailowo na kontakt@umarlestatuty.pl
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