
                       PSO JĘZYKI OBCE W WARUNKACH ZDALNEGO NAUCZANIA 
 
ZASADY PRACY 
Zadania dla uczniów będą wysyłane zgodnie z planem w dzienniku.Materiały nauczyciel przesyła uczniowi 

w dniu zajęć do godz.10:00  lub dzień wcześniej (po godz.17:00 na kolejny dzień),  
w klasach 1-3 do rodziców a w klasach 4-8 do uczniów i rodziców. 
Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z przesłanym materiałem, prezentacją, filmem czy zadanym tekstem  

a następnie wykonanie zadania. Ilość zadanego materiału zostanie zmodyfikowana tak by maksymalny czas 

pracy dla ucznia wynosił około 30 min przy jednej jednostce lekcyjnej. 
Nauczyciel może udostępnić do przesyłania materiałów swój adres mailowy. Może on być użyty do kontaktu 

tylko w przypadku gdy przesłanie materiału nie jest możliwe przy korzystaniu z idziennika.  
 
ZASADY OCENIANIA 
Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o tym, które zadanie będzie oceniane. Podaje termin, sposób wykonania 

i przesłania pracy.  
Uczeń, w podanym przez nauczyciela terminie przesyła pracę, którą nauczyciel będzie oceniał. Pozostałe 

zadania uczeń wykonuje na bieżąco. Nauczyciel sprawdza przesłane prace w terminie do dwóch tygodni od 

ich otrzymania. 
Nauczyciel będzie zwracał uwagę na systematyczną pracę ucznia. 
Jednym ze sposobów monitorowania tej pracy będzie informacja od ucznia- rodzica, że zadany materiał na 

dany tydzień został wykonany. W przypadku nie otrzymania takiej informacji nauczyciel odnotuje brak 

wykonania zadania. 
Zasady oceniania będą  zgodnie z dotychczasową skalą procentową. 

Ocena celująca (6)  powyżej 96% - 100%  
Ocena bardzo dobra (5)  powyżej 85% - 96%  
Ocena dobra (4)  powyżej 69% -85%  
Ocena dostateczna (3)  powyżej 50% - 69%  
Ocena dopuszczająca (2)  powyżej 40% - 50%  
Ocena niedostateczna(1)  Poniżej 40%  

 
Dodatkowo prace pisemne i prezentacje będą oceniane zgodnie z wzorem: 
 
Praca pisemna       4 pkt treść 2 pkt bogactwo językowe 2 pkt gramatyka 2 pkt spójność i logika 
Prezentacja            4 pkt treść 2 pkt bogactwo językowe 2 pkt gramatyka 2 pkt estetyka 
 
Jeżeli praca nie zostanie przez ucznia wysłana w terminie, uczeń otrzyma ocenę niedostateczną,  

z możliwością poprawy. 
Praca wykonana niesamodzielnie przez ucznia, bezpośrednio skopiowana z Internetu lub wykonana  

z naruszeniem praw autorskich, będzie równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej (1), bez możliwości 

poprawy tej oceny. 
Sposób ustalania oceny rocznej pozostaje bez zmian (zapis w PSO). 
 

 
SPOSÓB KONSULTACJI NAUCZYCIELA Z UCZNIEM I RODZICEM 
-poprzez e-dziennik, na bieżąco wg potrzeb 
 

 
Specyfika szkoły z oddziałami integracyjnymi powoduje, że nauczyciel uwzględnia indywidualne 

ograniczenia stosunkowo dużej ilości uczniów, którzy w obrębie jednego zespołu klasowego są oceniani  
w sposób dostosowany do ich możliwości.  
 
 
Poznań dnia 24. 03.2020r.  


