ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA
J. ANGIELSKI
Agnieszka Kwella
Klasy I-VI
1. Czas epidemii to nie tylko zdalne nauczanie i uczenie się, ale też konieczność
modyfikacji przedmiotowych zasad oceniania.
2. Czasowo zmieniony 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.
3. 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 90 minut tygodniowo, w klasach IV-VI to 135 minut).
4. W klasach I-III nauczyciel raz w tygodniu wyznacza zadania, które uczeń
zobowiązany jest wykonać.
5. Zadania wysyłane są dla klasy IV oraz VI w określone dni przez nauczyciela.
6. Na wykonanie zadań uczeń ma cały tydzień, a nauczyciel pozostaje do jego
dyspozycji w godzinach 9.00-15.00 w dni powszednie. W tym czasie
uczeń/opiekun może kontaktować się z nauczycielem w wybrany sposób (przez
dziennik Librus albo pocztę email) w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych
z nowym materiałem.
7. W klasie IV i VI nauczyciel spotyka się z uczniami na lekcji on-line. Lekcje online odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. Harmonogram
lekcji on-line oraz ich ilość ustala dyrektor szkoły. Poza tym nauczyciel może
wysyłać zadania do samodzielnej pracy. Uczeń zobowiązany jest je wykonać.
8. Nauczyciel może wymagać odesłania zadanego wcześniej zadania. Zadanie
podlega ocenie. Oceniane będzie przede wszystkim: systematyczność,
zaangażowanie, kreatywność, aktywność.
9. Zadania wysłane przez nauczyciela mogą przybierać rozmaite formy- filmy,
gry, quizy, prezentacje, a także- w celu ograniczenia czasu spędzonego przed
monitorem- zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, fiszki, słowniczki (ich
wykonanie można udokumentować fotograficznie i wysłać na życzenie
nauczycielowi).

1

10. Nauczyciel ze swojej strony będzie przekazywał uczniom materiały
przydatne w procesie samodzielnej nauki- filmy instruktażowe, slajdy,
wirtualne notatki i tablice, nagrania, fragmenty oryginalnych tekstu do
przeczytania lub odsłuchania, linki do przydatnych stron i aplikacji- wszystko
w powiązaniu z aktualnie wprowadzanym tematem.
11. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności (np. choroba ucznia, awaria
sprzętu, brak dostępu do Internetu) nauczyciel umówi się indywidualnie na
sposób zaliczenia zadań i ewentualne wydłużenie terminu.
12. Nieoddanie pracy w terminie bez usprawiedliwienia skutkuje oceną
niedostateczną.
13. Również oddanie pracy przekopiowanej z Internetu jest równoznaczne
z oceną niedostateczną.
14. Każdą ocenę niedostateczną można poprawić w terminie jednego tygodnia
lub innym, ustalonym z uczniem/opiekunem.
15. W przypadku modyfikacji harmonogramu pracy całej szkoły, dni oraz
godziny poszczególnych zajęć on-line mogą ulec zmianie.
Agnieszka Kwella

Przydatne strony internetowe:
epodreczniki.pl
WWW.edupolis.pl
Librus
Oxford Learner’s Bookshelf
Youtube- piosenki, rymowanki, słówka
WWW.diki.pl multimedialny słownik angielskiego online
https://www.cambridgeenglish.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org
https://learnenglishteens.britishcouncil.org
WWW.gov.pl/web/zdalnelekcje
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WWW.zoom.us
Aplikacje:
Kahoot!
Goqr.me
Quizlet
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