
Modyfikacja nauczania w przypadku nauki zdalnej. 

Klasa 5, 7b  - Przedmiot: język angielski 

Klasa 7a, 7b, 8 – Przedmiot: język niemiecki 

 

1. Nauczaniu podlega rozwijanie sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, 

czytania, pisania w języku angielskim oraz znajomość wymaganych na danym etapie nauki 

struktur gramatycznych. 

2. Obowiązki ucznia: uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach online, na bieżąco 

sprawdzać wiadomości w dzienniku elektronicznym, terminowo wysyłać prace domowe. 

3. Waga ocen podczas nauki zdalnej jest niezmienna. 

4. Kontakt z uczniem i rodzicem odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny „Librus”. 

Podczas kształcenia na odległość zajęcia będą prowadzone przy użyciu dziennika 

elektronicznego. Nauczyciel będzie przesyłał notatki do przepisania przez uczniów w zeszycie 

i nagrywał filmiki objaśniające nowe zagadnienia oraz pracę domową. Podczas zajęć  online 

sprawdzana będzie praca domowa oraz wyjaśniane wszelkie wątpliwości dotyczące nowych 

zagadnień. Głównym środkiem dydaktycznym będzie podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń 

w formie papierowej.  Ponadto nauczyciel będzie udostępniał uczniom środki audio oraz 

nagrania  do lekcji tworzone przez niego. 

5. W przypadku nauki zdalnej nauczyciel wyznaczy stałe terminy kontaktu z rodzicami i uczniami 

dla każdej klasy. 

6. Pomoc w odrabianiu lekcji uczniowie otrzymają podczas zajęć online. 

7. Nauczyciel zobowiązuje się do terminowego uzupełniania planów  w „terminarzu” w Librusie 

oraz do podania uczniom i rodzicom grafiku zajęć online, kanałów i sposobów komunikacji. 

8. Zasady monitorowania postępów uczniów, sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

sposoby informowania rodziców o  ocenach: 

- Wiedza i prace domowe uczniów będą sprawdzane podczas lekcji online. Uczniowie na 

dowód, że wykonali powierzone im zadania, będą wysyłali nauczycielowi na bieżąco zdjęcia 

notatek i zrobionych ćwiczeń.  

- Za terminowe wywiązywanie się z obowiązków oraz wiedzę zaprezentowaną podczas lekcji 

online, otrzymają z aktywności oceny, które będą zaznaczane w dzienniku w osobnej 

kategorii – „Zdalne nauczanie”. 

- Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego i opatrzone odpowiednim 

komentarzem, tak aby zarówno uczniowie jak i rodzice wiedzieli za co otrzymali daną ocenę. 

9. Program nauczania na określony czas pracy zdalnej zostanie w razie potrzeby 

zmodyfikowany. 


