JĘZYK POLSKI
Forma kontaktu z uczniami:
a) lekcje online,
b) zajęcia prowadzone za pośrednictwem e-dziennika,
c) zajęcia prowadzone drogą mail-ową.
Częstotliwość kontaktu z uczniami:
a) zajęcia online – 3 razy w tygodniu,
b) zajęcia prowadzone za pośrednictwem e-dziennika – 2 razy w tygodniu,
c) zajęcia prowadzone za pośrednictwem mail-a – w miarę potrzeb.
Zakres zadań:
A. Ucznia obowiązuje prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, które
uzupełniane są zgodnie z tematyką zajęć i wskazówkami nauczyciela.
B. Do zeszytu zawsze należy wpisywać temat zajęć, datę oraz notatkę w formie
sugerowanej przez nauczyciela.
C. Formy prac domowych muszą być zgodne z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania
(PZO). Pisemne prace domowe należy przygotować w zeszycie przedmiotowym,
zeszycie ćwiczeń lub na prośbę nauczyciela w formie elektronicznej (np. poprzez
uzupełnienie karty pracy nadesłanej drogą mail-ową, przesłanie zdjęcia wykonanej
pracy itp.). Nauczyciel wskazuje ucznia, który przesyła drogą elektroniczną konkretną
pracę domową (np. zdjęcie, skan pracy, nagrany film) na adres mailowy podany przez
nauczyciela. Krótkie prace należy przekazać dnia następnego, natomiast dłuższe – w
terminie nieprzekraczającym 5 dni.
D. Uczeń
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nieprzygotowania do lekcji. Kolejne zgłoszenie braku pracy domowej skutkuje
wpisaniem oceny niedostatecznej.
E. Nauczyciel potwierdza drogą mail-ową otrzymanie każdej nadesłanej pracy. Po jej
sprawdzeniu wpisuje ocenę do e-dziennika w rubryce z opisem zakresu materiału lub
formy (np. test z lektury pt. „Chłopcy z Placu Broni”). Dłuższe formy wypowiedzi
opatrzone będą krótką recenzją, opisem lub komentarzem.
F. Terminy zapowiadanych prac klasowych, sprawdzianów, testów itp. muszą być
zgodne ze Statutem szkoły.

G. Uczeń po upływie określonego czasu na rozwiązanie sprawdzianu, pracy klasowej,
testu itd. niezwłocznie odsyła pracę na adres mail-owy nauczyciela. Maksymalny czas
to 15 minut po rozwiązaniu zadań.
H. Nauczyciel w czasie lekcji online może oceniać wypowiedzi ustne uczniów.
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:
A. Konsultacje będą odbywać się regularnie raz w tygodniu. Nauczyciel za
pośrednictwem e-dziennika informuje rodziców o możliwości indywidualnych
konsultacji w ściśle określonym terminie (np. w każdy poniedziałek od godziny 15.00
do godziny 16.00). W trakcie ich trwania nauczyciel przekazuje informację zwrotną na
temat postępów uczniów w nauce.
B. Konsultacje odbywać się będą za pośrednictwem e-dziennika (drogą mail-ową) lub na
wyraźną prośbę rodzica telefonicznie lub online.
Terminy i formy konsultacji indywidualnych dla ucznia:
A. Konsultacje dla ucznia odbywać się mogą bezpośrednio po każdej lekcji online lub
codziennie drogą mail-ową do godziny 16.00.
B. Nauczyciel zobowiązany jest odpisać na mail-a najpóźniej
godziny 16.00.
Zasady oceniania:
Zgodne z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.
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