
Zmiany w przedmiotowych systemach oceniania w ramach zdalnego nauczania - 

zespół nauczycieli języków obcych – język angielski, język rosyjski 

Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie,  

 

W związku z nowymi zarządzeniami MEN przekazujemy informacje dotyczące realizacji 

działań edukacyjnych w ramach zdalnego nauczania: 

REALIZACJA  MATERIAŁU: 

1. Omawiany i polecany do realizacji materiał będzie obejmował nowe treści programowe. 

2. W domach uczniowie pracować będą w oparciu o materiał zaproponowany przez    

nauczyciela: 

 

 podręcznik szkolny, 

 zeszyt ćwiczeń, 

 nagrania audio do podręcznika udostępnione w internetowej chmurze, do którego 

uczniowie będą mieli podane odnośniki, 

 inne pomoce wizualne (fotografie, krótkie filmy, prezentacje) udostępnione 

w internetowej chmurze, 

 odnośniki do innych stron zawierających materiały dydaktyczne, 

 karty pracy przygotowane przez nauczyciela. 

 

SPOSOBY REALIZACJI MATERIAŁU I FORMY PRACY: 

 Nauczyciel będzie przekazywał temat jednostki lekcyjnej, oraz wytyczne dla ucznia 

do realizacji omawianego zagadnienia. 

 Uczniowie będą zapisywać temat (opatrzony datą) i wykonywać zlecone zadania 

w zeszytach przedmiotowych / zeszytach ćwiczeń. 

 Głównym  komunikatorem w pracy będzie dziennik elektroniczny VULCAN.  

 Nauczyciel może się również kontaktować w uczniem za pomocą innych platform 

internetowych (np. poczta email).  

 

OCENIANIE I SPOSOBY SPRAWDZANIA : 

Ocenie podlegają: 

 Praca domowa wskazana do realizacji poza standardowymi zadaniami wykonywanymi 

w ramach regularnych lekcji. (esej, opis, dialog itp.) 

 Prezentacje multimedialne na wskazany temat.  

 Dodatkowe zadania domowe (dla chętnych uczniów) będą oceniane plusami (ocena bdb 

za 5 plusów – j.angielski;  3 plusy -  j.rosyjski). 

 Uczniowie będą wysyłać swoje prace nauczycielom w formie zdjęć/skanów lub plików 

pakietu biurowego (np. Microsoft Office)  

 sprawdziany wiadomości, testy, kartkówki zorganizowane przy pomocy specjalistycznych 

platform internetowych umożliwiających sprawdzenie wiedzy online. (epodreczniki.pl; 

testportal.pl)  

Uczniowie, a także ich opiekunowie będą wcześniej powiadomieni o planowanym teście 

poprzez dziennik elektroniczny. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie musi go wykonać w czasie uzgodnionym z nauczycielem. 



 Inne sposoby przeprowadzania prac pisemnych: 

Uczniowie pobierają materiały ze strony wskazanej przez nauczyciela lub otrzymują je  

w wiadomości email. Następnie rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest 

przeznaczony na wykonanie zadań na sprawdzianie lub kartkówce zapisując swoje 

rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie, np.  w odrębnie stworzonym pliku w 

edytorze tekstów;  na wydruku;  na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno 

rozwiązywane zadania. Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-

mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek 

rozwiązań). Nauczyciel sprawdza prace i ocenia oraz przekazuje uczniom informację 

zwrotną, np.  w postaci krótkiego komentarza w e-mailu. 

 

 

Jednocześnie zobowiązujemy każdego ucznia do wykonywania zleconych zadań 

(notatek, kart pracy, ćwiczeń).  

Po powrocie do nauki w szkole każdy uczeń zobowiązany będzie do przedstawienia całej 

dokumentacji nauczania (zeszytu, zbioru kart pracy, ćwiczeń). 

 

Rodziców i opiekunów prosimy o pomoc dziecku w tej innowacyjnej metodzie nauczania i 

samodoskonalenia oraz o nadzór systematycznym wykonywaniem powierzonych zadań. 

 

Nauczyciele języków obcych: 

Przemysław Sierkowski 

Radosław Stułka 

Agnieszka Widłak 

 

 

 


