PZO - zdalne nauczanie
biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Forma kontaktu z uczniami:
a) lekcje online,
b) zajęcia prowadzone za pośrednictwem e-dziennika,
c) zajęcia prowadzone drogą mail-ową,
d) w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.
Częstotliwość kontaktu z uczniami:
a) zajęcia online prowadzone na szkonej platformie – 1 raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, trwają 30 min.,
b) zajęcia prowadzone za pośrednictwem e-dziennika – 2 razy w tygodniu,
c) zajęcia prowadzone za pośrednictwem mail-a – w miarę potrzeb.
Zakres zadań:
1) Ucznia obowiązuje prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, które
uzupełniane są zgodnie z tematyką zajęć i wskazówkami nauczyciela.
2) Do zeszytu zawsze należy wpisywać temat zajęć, datę oraz notatkę w formie sugerowanej przez
nauczyciela.
3) Ocenie podlegają prace domowe uczniów (np. w zeszycie ćwiczeń, karty pracy, prace
dodatkowe: referaty, prezentacje). Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przysłanie zdjęć z
rozwiązaniem zadań domowych na adres e-mail w ciągu 15 minut po skończonej lekcji.
4) Uczeń ma prawo w okresie nauki zdalnej do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji.
Kolejne zgłoszenie braku pracy domowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.
5) Sprawdziany są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń otrzymuje
zadania ze sprawdzianu w danym dniu, o godzinie przewidzianej na realizację zajęć. Podczas
rozwiązywania zadań, nie korzysta z pomocy innych osób oraz różnych źródeł informacji. Zadania
ze sprawdzianu rozwiązuje w zeszycie przedmiotowym, następnie robi zdjęcie i wysyła
nauczycielowi do sprawdzenia na podany adres e-mail. Uczeń ma na rozwiązanie zadań 45 minut
plus 15 minut na zrobienie zdjęcia i wysłanie pocztą elektroniczną. Niewysłanie do nauczyciela
rozwiązanych zadań w wyznaczonym czasie skutkuje wstawieniem do e-dziennika oceny
niedostatecznej. W dniu wpisania ocen do e-dziennika, nauczyciel umieszcza również w klucz
odpowiedzi do sprawdzianu, aby uczeń mógł sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi.
6) Kontrola obecności ucznia na zajęciach odbywa się zgodnie z planem lekcji. Nauczyciel
przedmiotu ma prawo wpisać uczniowi nieobecność podczas wideokonferencji. Jeśli uczeń ma
problemy ze sprzętem komputerowym lub dostępem do Internetu rodzic ewentualnie uczeń

niezwłocznie informuje o tym fakcie nauczyciela.
7) Rodzice i uczniowie nie usuwają wiadomości zawierających zdjęcia sprawdzianów, kartkówek,
prac domowych wysłanych do nauczyciela i w razie potrzeby udostępniają nauczycielowi screen
wysłanej wiadomości.
8) Rodzice w sprawach przedmiotu w pierwszej kolejności komunikują się z nauczycielem, a
następnie z wychowawcą klasy.
9) Nauczyciel w czasie lekcji online może oceniać wypowiedzi ustne uczniów.
10) Przewiduje się możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. Z kartkówek i prac
domowych oceny nie podlegają poprawie.
Materiały
Uczeń w trakcie nauki zdalnej korzysta z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego
oraz wszelkich dodatkowych materiałów nadesłanych lub wskazanych przez nauczyciela (np.
dodatkowych kart pracy, zdjęć, filmów itp.).
Terminy i formy indywidualnych konsultacji z rodzicami:
1) Konsultacje będą odbywać się regularnie raz w tygodniu. Nauczyciel za pośrednictwem edziennika informuje rodziców o możliwości indywidualnych konsultacji w ściśle określonym
terminie, np. w każdy wtorek o godzinie 16.00- 17:00. W trakcie ich trwania nauczyciel przekazuje
informację zwrotną na temat postępów uczniów w nauce.
2) Konsultacje odbywać się będą za pośrednictwem e-dziennika (drogą mail-ową) lub na prośbę
rodzica telefonicznie lub online.
Terminy i formy konsultacji indywidualnych dla ucznia:
1) Konsultacje dla ucznia odbywać się mogą bezpośrednio po każdej lekcji online lub codziennie
drogą mail-ową do godziny 16.00.
2) Nauczyciel zobowiązany jest odpisać na mail-a najpóźniej dnia następnego do godziny 16.00.
Zasady oceniania:
Zgodne z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

