
Kody komentarzy Aspen Ocena 
i raporty z postępów 

KARTA 
UWAGKODU OPIS 

   1.  Twoje dziecko wykazuje poprawę w testach  

   2.  Uczeń wykazuje postępy w pracy projektowej  

   4.  Dodatkowy wysiłek w klasie 

   6.  Dobrze współpracuje z innymi  

   9.   Uczeń spełnia wszystkie niezbędne wymagania  

   11.  Projekt letni nie został ukończony  

   12.  Twoje dziecko sumiennie pracuje w klasie 

   13   Stale się poprawia 

   14   Dobra praca, bardzo zmotywowany uczeń  

   15   Twoje dziecko pracuje na pełnych obrotach  

   16   Twoje dziecko to przyjemność mieć w klasie  

   17   Twoje dziecko regularnie uczestniczy w zajęciach  

   18   Twoje dziecko występuje w zakresie AB  

   19    Twoje dziecko gra w zakresie BC  

   21    Twoje dziecko gra na płycie CD Zakres 

   30    Lepsze klas test / quiz potrzebne 

   31   regularna obecność na zajęciach konieczne 

   32    Lepsze Homework potrzebne  

   33    własnych potrzeb dziecka, aby wykazać mrudy wysiłek  

   35   potrzeb studenta doclasswork doprowadzić do data  

   37   cal Pleasel na wizytę 767-4616  

   38   bez zmiany odzieży na wychowanie fizyczne  

   40   Twojemu dziecku grozi porażka 

   41   Twoje dziecko obecnie nie radzi sobie 

   42   Twoje dziecko nie pracuje w pełni  

   43   Twoje dziecko może lepiej wykorzystać czas zajęć  

   47   Makijaż potrzeba pracy  

   48   Potrzeba aktywniejszego uczestnictwa w klasie  

   53   Twoje dziecko jest zbyt towarzyskie  

   54   Twoje dziecko przychodzi nieprzygotowane do klasy  

   55   Potrzebai/lub quizów  

   57   poprawekOpóźnienie w zajęciach jest problemem 
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   77   Uczeń szuka dodatkowej pomocy 

   78   Uczeń tak nie szukaj dodatkowej pomocy  

   81   Zastosowano  

   82   opcję powtórzenia testuOpcja powtórzenia testu nie została użyta  

   83   Nie udało się przesłać głównego wymagania dotyczącego kursu  

   85   Student nie wykonał pracy nad makijażem  

   99   Proszę o zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych - C. Złoty (bibliotekarz)  

  100  Komórka Telefon / Ipod Wytyczne nie są przestrzegane. 

  101  Wymagane materiały klasowe należy przynosić codziennie.  

  102  Uczeń dokonuje stałych postępów w osiąganiu wzorcowych standardów.  

  103  Zachowanie uczniów zakłóca środowisko uczenia się.  

  104  Student oferuje pomoc rówieśnikom.  

  105  Uczeń musi okazywać szacunek innym w klasie.  

  106  Twoje dziecko musi zademonstrować właściwe zachowanie w klasie.  

  107  Uczeń nie przesłał poprawionej pracy.  

  108  Wysiłek uczniów jest niekonsekwentny. 

  109  Dbałość o szczegóły potrzebne w pracy.  

  110  Uczeń musi wziąć odpowiedzialność za swoje rzeczy.  

  111  Uczeń musi logować się codziennie.  

  112  Student musi być na bieżąco z pracą online.  

  113  Student winien pracować w swoim internetowym cOurse.  

  114  Student nie jest odpowiednio zmotywowany do ładowania kursu online.  

  115  Studenta ExceLS w OnWIERSZ środowiska.  

  116  Uczeń konsekwentnie wykazuje tolerancję i szacunek dla siebie i innych.  

  117  Uczeń musi okazywać tolerancję i szacunek dla wszystkich 

  118  Uczeń przyczynia się do rozwoju naszej społeczności pozytywnym, odpowiedzialnym 
zachowaniem.  

  119  Uczeń musi wykazywać pozytywne i odpowiedzialne społecznie zachowanie w naszej społeczności 
szkolnej.  

  120  Uczeń otrzymał ocenę za wykonaną pracę.  

  121  Twoje dziecko wykazuje poprawę w klasie.  

  122  Twoje dziecko wykazuje poprawę w ocenach.  

  123  Zalecane sądodatkowe sesje pomocy. 

  124 Chromebook jest używany niewłaściwie w klasie 

  125 Chromebook jest często rozładowywany 
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  126 Uczeń nie przynosi Chromebooka do klasy 

  127 Uczeń wykazuje brak szacunku 

  128 Uczeń musi być bardziej uważny / skoncentrowany w klasie 

  129 Uczeń musi prawidłowo składać zadania cyfrowe 

  130 Uczeń musi mieć mentora Capstone 

  131 Uczeń musi składać zadania na czas 

  132 Uczeń musi uzyskać zatwierdzonego opiekuna dla projektu zwieńczenia seniora 

  133 Student musi złożyć wypełniony arkusz czasu pracy w terenie 

  135 Student musi cytować źródła zgodnie z polityką plagiatu szkoły 

  136 Student musi wypełnić część bloga na kurs 

  137 Uczeń nie jest na dobrej drodze do ukończenia Projektu Senior Capstone 

  138 Naruszenie Polityki Obecności skutkuje niezaliczeniem frekwencji 

  139 Uczeń musi więcej mówić w języku docelowym na swojej klasie Języki Świata. 

  140 Brak zaliczenia zajęć. 

  141 Zadanie oddane niekompletne. 

  142 Student musi powstrzymać się od korzystania z tłumacza przy zadaniach na zajęciach z języka 
świata. 

  143 Uczeń nie uczestniczy w środowych zajęciach Google Meets / Zoom. 

  144 Student nie kończy pracy zdalnej. 

  145 Student nie kończy pracy zdalnej w terminie. 

  146 Uczeń musi doskonalić umiejętności zarządzania czasem. 

  147 Praca zdalna zakończona 

  148 Uczeń zweryfikował pracę i ponownie oddał zadania 

  149 Uczeń kończy pracę w szkole, ale nie wykonuje zdalnych zadań 

  150 W przypadku pracy zdalnej potrzeba większego wysiłku / bardziej spójnego wysiłku. 
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