
 

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania–  język angielski – nauka zdalna. 

1. Uczniowie podczas nauki zdalnej będą oceniani za:  

- zadania domowe 

- sprawności językowe tj.: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie, zastosowanie wiedzy w 

praktyce  

- kartkówki  

- aktywny udział w spotkaniach na  Hangouts  

- karty - praca samodzielna  

- prace dodatkowe i projekty 

 

2. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to Librus, Messenger, Quizlet, Agenda 

Web, British Council, Testportal.pl oraz inne platformy i komunikatory wskazane przez 

nauczyciela.  

3. Nauka odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu zamieszczonego na stronie 

szkoły. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w takich zajęciach. Nieobecność ucznia na 

spotkaniach będzie odnotowywana w dzienniku Librus. Nauczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za jakość Internetu w domu ucznia. Obecność sprawdzana jest 

każdorazowo na zajęciach. Nauczyciel ma prawo sprawdzić w trakcie zajęć, czy uczeń jest 

obecny. W sytuacji braku reakcji ze strony ucznia (mimo widocznej jego obecności), 

nauczyciel ma prawo odnotować brak aktywności ucznia na zajęciach.  

 

4. Na każdym spotkaniu na Hangouts uczniowie mają włączone kamerki internetowe oraz 

mikrofony.  

 

5. Wszelkie materiały tj. notatki z każdych zajęć zamieszczane są na stronie szkoły 

www.radowiska.pl w zakładce NAUKA ZDALNA, w folderze Język angielski. Każda klasa 

oraz uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają własny folder. Uczeń nieobecny na 

zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki z zajęć.  

 

6. Na wykonanie zadań z każdej lekcji uczeń ma tydzień od dnia zajęć, chyba, że nauczyciel 

wskaże inny termin.  

7. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 

każdorazowo jako brak zadania domowego. Po zleconych pięciu kolejnych zadań, nauczyciel 

podsumowuje dotychczasową pracę ucznia i wstawia oceny. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości, 

czy praca została wykonana samodzielnie ma prawo dopytać ucznia lub zlecić dodatkowe 

zadanie weryfikujące wiedzę.   

http://www.radowiska.pl/


8. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po 

uprzednim uzgodnieniu. 

9. Kontakt z nauczycielem odbywa się przez Messenger, Librus, pocztę email prywatną oraz 

służbową; ponadto uczniowie mogą wysyłać prace przez formatki zamieszczone na stronie 

szkoły.  

 

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania–  technika – nauka zdalna. 

1. Uczniowie podczas nauki zdalnej będą oceniani za:  

- zadania domowe 

- umiejętności praktyczne   

- kartkówki  

- praca pisemna, tj. referat  

- prace dodatkowe i projekty 

 

2. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to Librus, Messenger, Quizlet, 

Testportal.pl oraz inne platformy i komunikatory wskazane przez nauczyciela.  

 

3. Nauka odbywać się będzie wg planu lekcji. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w 

takich zajęciach.  

 

4. Wszelkie materiały tj. notatki z każdych zajęć zamieszczane są na stronie szkoły 

www.radowiska.pl w zakładce NAUKA ZDALNA, w folderze Technika. Każda klasa ma 

własny folder. Każdy uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki z zajęć.  

 

5. Na wykonanie zadań z każdej lekcji uczeń ma tydzień od dnia zajęć, chyba, że nauczyciel 

wskaże inny termin.  

6. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 

każdorazowo jako brak zadania domowego. Po zleconych pięciu kolejnych zadań, nauczyciel 

podsumowuje dotychczasową pracę ucznia i wstawia oceny. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości, 

czy praca została wykonana samodzielnie ma prawo dopytać ucznia lub zlecić dodatkowe 

zadanie weryfikujące wiedzę. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania 

źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy 

7. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po 

uprzednim uzgodnieniu. 

http://www.radowiska.pl/


8. Kontakt z nauczycielem odbywa się przez Messenger, Librus, pocztę email prywatną oraz 

służbową; ponadto uczniowie mogą wysyłać prace przez formatki zamieszczone na stronie 

szkoły.  

 

 


