Drogie rodziny,
W ciągu ostatniego miesiąca odwiedzałem szkoły w całym mieście i miałem silne poczucie wspólnoty,
zarówno prywatnej, jak i wirtualnej. Jestem szczególnie dumny, widząc, jak nasze szkoły promują
bezpieczne i zdrowe środowiska do nauki - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Na każdej klasie, którą
widzę, uczniowie i pracownicy pilnie dbali o wzajemną ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, nosili maski,
utrzymywali fizyczny dystans i nie tylko. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko uczy się w szkole przez
część tygodnia, czy w pełni zdalnie, zapewnienie bezpiecznych, wysokiej jakości doświadczeń
edukacyjnych pozostaje naszym priorytetem numer jeden. Ponieważ podróż edukacyjna Twojego
dziecka trwa w tym roku, bardzo ważne jest, abyś miał jasny obraz jego postępów. Oceny zapewniają
wspólny język do zrozumienia i komunikowania się z nauczycielem (nauczycielami) dziecka na temat jego
mocnych stron i obszarów rozwoju. Jednak biorąc pod uwagę wyzwania, jakie wspólnie pokonaliśmy
podczas pandemii COVID-19, uznaliśmy potrzebę zaktualizowania naszej polityki klasyfikacji. W tym liście
podzielę się informacjami na temat polityki oceniania na rok szkolny 2020/2021. Należy pamiętać, że
nasza polityka odzwierciedla opinie społeczności szkolnych, dyrektorów szkół i wielu innych
interesariuszy z całego miasta. Słyszeliśmy głośno i wyraźnie, że w miarę jak uczniowie nadal
dostosowują się do nauczania zdalnego i mieszanego, nasza polityka oceniania musi również
ewoluować, aby sprostać akademickim i społeczno-emocjonalnym potrzebom naszych uczniów. Polityka
oceniania 2020-21 ma na celu zapewnienie jasnego obrazu postępów Twojego dziecka, jednocześnie
szanując indywidualne doświadczenia każdego ucznia w dostosowywaniu się do nowych sposobów
uczenia się. Co musisz wiedzieć o ocenach w roku szkolnym 2020-21 Oto kluczowe elementy
tegorocznych zasad oceniania: Oceny uczniów nadal będą opierać się na postępach w nauce i
wynikach, biorąc pod uwagę całą pracę uczniów z każdego przedmiotu. Oceny odzwierciedlają poziom
zrozumienia i umiejętności uczniów z danego przedmiotu w określonym momencie. W tym roku każda
szkoła wybiera własną skalę ocen spośród kilku opcji. Przykłady powszechnych skal ocen to skala 1-4,
skala numeryczna (100 punktów) i skala alfabetyczna (A-D). Zasady oceniania obowiązujące w szkołach
będą odzwierciedlać nowe sposoby kończenia pracy przez uczniów w mieszanych i zdalnych modelach
uczenia się. Oznacza to elastyczność przy zadaniach, dając uczniom różne sposoby pokazania tego, czego
się nauczyli, i nie tylko. Rodziny mają swobodę w określaniu, w jaki sposób zdane oceny końcowe są
odzwierciedlane w aktach uczniów. Jest to opcja dla rodzin, które wolą, aby wyniki ich dziecka były
bardziej ogólnie odzwierciedlane (np. „Zdany” zamiast oceny liczbowej), ponieważ nadal dostosowują
się do nauczania mieszanego i zdalnego. Ponadto studenci nie otrzymają ocen niedostatecznych, jeśli
nie uzyskali jeszcze efektów uczenia się na swoich zajęciach; zamiast tego otrzymają kolejną ocenę
(„wymaga poprawy” lub „kurs w toku”, w zależności od poziomu oceny) i otrzymają dodatkowy czas i
wsparcie, aby upewnić się, że opanują koncepcje kursu i odpowiednio uzyskają punkty. Chociaż
uczniowie muszą w dalszym ciągu codziennie uczestniczyć w zdalnym i mieszanym nauczaniu,
frekwencja nie będzie wpływać na oceny uczniów. Uczęszczanie do szkoły, uczestnictwo w zajęciach i
okazywanie zrozumienia to podstawowe elementy uczenia się uczniów, a społeczności szkolne muszą
dołożyć wszelkich starań, aby uczniowie uczęszczali do szkoły każdego dnia, mając na celu cel każdego
ucznia.

Podsumowanie kluczowych elementów polityki oceniania w latach 2020-21 Podsumowanie polityki
oceniania

3K i Pre-K Bez zmian, ponieważ uczniowie nie otrzymują świadectw ani ocen.

Szkoły podstawowe i średnie wybierają skale ocen dla oceny okresów i ocen końcowych. Uczniowie
otrzymają oceny „potrzeby poprawy” (N) zamiast ocen niedostatecznych. Rodzice / opiekunowie mogą
zdecydować, czy jakakolwiek ocena pozytywna zostanie zaktualizowana do oceny pozytywnej „spełnia
standardy” (MT).

Szkoły VI - VIII wybierają skale ocen dla oceny okresów i ocen końcowych. Uczniowie otrzymają oceny z
„kursu w toku” (NX) w miejsce ocen niedostatecznych. Rodzice / opiekunowie mogą zdecydować, że
jakakolwiek ocena pozytywna zostanie zaktualizowana na „zdalny” (P). Oceny „P” nie będą
uwzględniane w GPA uczniów.

Szkoły od 9 do 12 lat wybierają skale ocen dla oceny okresów i ocen końcowych. Uczniowie otrzymają
oceny z „kursu w toku” (NX) w miejsce ocen niedostatecznych. Rodzice / opiekunowie mogą
zdecydować, czy jakakolwiek ocena pozytywna zostanie zaktualizowana do oceny zaliczającej
„zaliczenie” (CR). Oceny „CR” nie będą uwzględniane w GPA uczniów.

Jeśli Twój uczeń gimnazjum lub liceum otrzyma ocenę z „kursu w toku”, jego szkoła będzie wspierać go
w kontynuowaniu nauki po zakończeniu semestru, stosownie do poziomu i obszaru przedmiotu.
Nauczyciele będą dostosowywać instrukcje do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Razem pomoże
to Twojemu uczniowi osiągnąć postęp w kierunku efektów uczenia się na swoich kursach. Jeśli
potrzebujesz więcej informacji Powinieneś skontaktować się z nauczycielem lub dyrektorem swojego
dziecka, aby uzyskać więcej informacji na temat postępów dziecka oraz oczekiwań szkoły i skali ocen.
Kiedy szkoła Twojego dziecka wystawia karty z raportami, oceny Twojego dziecka pojawią się również na
Twoim koncie szkół w Nowym Jorku (mystudent.nyc). Jeśli nie masz konta New York City Schools,
odwiedź schools.nyc.gov/nycsa lub skontaktuj się ze szkołą swojego dziecka, aby uzyskać więcej
informacji. Okres rejestracji na uczenie mieszane: od 2 do 15 listopada 2020 r. Należy również pamiętać,
że rodziny w pełni zdalne wkrótce będą miały możliwość zapisania się na uczenie mieszane, co oznacza,
że uczniowie będą uczyć się w budynku szkoły przez część tygodnia i zdalnie w domu przez resztę
tygodnia. Od poniedziałku 2 listopada do niedzieli 15 listopada rodziny będą miały możliwość
wypełnienia formularza wskazującego chęć zmiany preferencji uczenia się. Uczniowie, którzy przejdą z
trybu zdalnego na mieszany, rozpoczną zajęcia osobiście między 30 listopada a 7 grudnia i zostaną
poinformowani przez szkołę o dacie rozpoczęcia i harmonogramie. Szkoły dołożą wszelkich starań, aby
spełnić te prośby w oparciu o program i pojemność przestrzeni. Jak zawsze jesteśmy wdzięczni za
współpracę w nauce Twojego dziecka. Pozostajemy skupieni na dostarczaniu silnego, wspierającego i
angażującego doświadczenia edukacyjnego dla Twojego ucznia, bez względu na to, gdzie się uczy.

Nasza nowa polityka oceniania honoruje ich ciężką pracę - i twoją - w tym bezprecedensowym czasie.
Będziemy nadal wspierać Ciebie i Twoje dziecko na każdym kroku.

Z poważaniem,

Richard A. Carranza Kanclerz Departamentu Edukacji miasta Nowy Jork

P.S .: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w
naszych szkołach, dołącz do nas w ten wtorek w godzinach od 18:30 do 19:30 na teletownię
#NYCOfficeHours. Wystarczy zadzwonić pod numer 1-800-280-9461 o godzinie 18:30, aby usłyszeć
bezpośrednio od ekspertów!

