OCENIANIE JĘZYK ANGIELSKI KL. I –VIII
1. Czas epidemii to nie tylko zdalne nauczanie i uczenie się, ale też konieczność
modyfikacji PZO. Czasowo zmodyfikowany system oceniania stawia przede
wszystkim na wysiłek i zaangażowanie ucznia włożone w proces uczenia się oraz na
systematyczne utrwalanie wiedzy i umiejętności pod kontrolą nauczyciela.
2. Czas pracy ucznia poświęcony nauce języka angielskiego powinien być zbliżony
do czasu lekcji, które zapisane są w tygodniowym planie nauczania. (w klasach I-III
to 2 godziny lekcyjne tygodniowo, w klasach IV-VIII – 3 godziny lekcyjne
tygodniowo).
3. Codziennie dokonywana jest kontrola obecności ucznia na zajęciach. Uczeń rano
do godz. 9.00 informuje wychowawcę, że jest obecny na zajęciach. Nauczyciel
przedmiotu ma prawo wpisać nieobecność podczas wideokonferencji. O problemie
ze sprzętem komputerowym lub dostępem do Internetu informuje nauczyciela rodzic
lub uczeń.
4. Lekcje on-line zawierają wprowadzenie nowego materiału i trwają maksymalnie
30 minut. Pozostały czas uczeń poświęca na wykonywanie notatek oraz ćwiczeń
z lekcji.
5. Wszyscy uczniowie klas IV-VIII zobowiązani są zalogować się na platformę
językową i dołączenie do klas zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
6. Lekcje języka angielskiego prowadzone są on-line, przez platformę językową,
w oparciu o podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz przesłany przez nauczyciela materiał
(film wprowadzający nowe zagadnienie, treści zadań do rozwiązania).
7. Nauczyciel poprzez e-dziennik wyznacza zadania, które uczeń zobowiązany
jest wykonać.
8. Nauczyciel informuje, które zadania należy odesłać i w jakim terminie oraz które będą
podlegały ocenie. Wskazane przez nauczyciela prace należy sfotografować i wysłać
na adres e-mail w podanym terminie. Ocenie podlega również systematyczna praca
na platformie językowej.
9. Uczeń może 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie. Nauczyciel odnotowuje
‘np.’ w dzienniku elektronicznym.
10. Sprawdzian jest zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń
ma udostępnione na platformie zadania ze sprawdzianu w danym dniu o godzinie
przewidzianej na realizację lekcji języka angielskiego. Zadania ze sprawdzianu uczeń
rozwiązuje on-line, następnie wysyła nauczycielowi do sprawdzenia i oceny. Uczeń
ma na rozwiązanie określony czas. Nie przysłanie do nauczyciela rozwiązanych zadań
w wyznaczonym czasie skutkuje wstawieniem do e-dziennika oceny niedostatecznej.
Nauczyciel sprawdza prace uczniów w czasie 2 tygodni. Ocena pracy jest zgodna
z przedmiotowymi zasadami oceniania z języka angielskiego (30% poprawnych
rozwiązań – ocena dopuszczająca, 51% poprawnych rozwiązań – ocena dostateczna,
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75% poprawnych rozwiązań – ocena dobra, 90% poprawnych rozwiązań – ocena
bardzo dobra, 100% poprawnych rozwiązań – ocena celująca). Oceny ze sprawdzianu
nauczyciel wstawia do dziennika elektronicznego.
11. Kartkówka nie musi być zapowiedziana. Uczniowie rozwiązują zadania z kartkówki
w zeszycie przedmiotowym lub na wydrukowanej karcie pracy w określonym
przez nauczyciela czasie. Mają dodatkowe 10 minut na zrobienie zdjęcia i wysłanie
na adres e-mail nauczyciela. Oceny z kartkówki nauczyciel wstawia do dziennika
elektronicznego. Uczeń porównuje swoje rozwiązanie z poprawnym rozwiązaniem
przesłanym przez nauczyciela na kolejnej lekcji języka angielskiego.
12. Rodzice w sprawach przedmiotu w pierwszej
się z nauczycielem, a następnie z wychowawcą klasy.

kolejności

komunikują

13. Wszystkie informacje dla rodziców oraz instrukcje dla uczniów podawane będą
przez e-dziennik i stronę szkoły.
14. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznia w godzinach pracy w dni powszednie.
W tym czasie, uczeń może kontaktować się z nauczycielem w wybrany sposób (przez
e-dziennik, a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie). Dyżur nauczyciela:
poniedziałek godz. 15.00 – 16.00.
15. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności (np. choroba ucznia, awaria sprzętu,
brak dostępu do Internetu), o których uczeń lub jego opiekun mają obowiązek
informować na bieżąco, nauczyciel umówi się indywidualnie na sposób zaliczenia
tygodniowych zadań i ewentualne wydłużenie terminu.
16. Ocenę niedostateczną można poprawić w terminie jednego tygodnia lub innym,
ustalonym z nauczycielem i podanym do wiadomości ucznia lub rodzica/opiekuna
prawnego.
17. Do rodziców i uczniów skierowana zostanie elektroniczna ankieta dotycząca zdalnego
nauczania języka angielskiego. Wyniki ankiety wykorzystane zostaną do modyfikacji
procesu i doskonalenia zdalnego nauczania.
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