
Aneks do kryteriów oceniania osiągnięć uczniów  I etapu edukacyjnego. 

Wariant nauczania hybrydowy (b) , zdalny (c)  

Katarzyna Mszyca 

 Język angielski kl 1-3 , język angielski dodatkowy 

W zależności od długości trwania nauczania w wariantach B i C przyjmuje się, że materiały niezbędne 

do zrealizowania poszczególnych tematów zostaną wysłane za pośrednictwem Librus lub aplikacji 

Gsuite na przygotowane dla uczniów konta.  

Materiały dla rodzica zostaną opatrzone stosownym komentarzem oraz instrukcją; materiały dla 

ucznia będą zawierały karty pracy, skany stron podręcznika lub ćwiczenia, pliki audio. 

Obowiązkiem uczniów jest wykonywać prace we wskazany przez nauczyciela sposób oraz przesyłać 

wybrane prace do oceny lub gromadzić do czasu przywrócenia stacjonarnej formy nauki.  

Ocena końcowa pracy ucznia w klasach 1-3 ma charakter opisowy. Na potrzeby systemu Librus 

stosuje się uproszczone oznaczenia liczbowe od 6 do 1 oraz symbole ( 0 - + ).  O znaczeniu symboli i 

ocen rodzicie i uczniowie zostają poinformowani na początku roku szkolnego. 

Uczniowie mają obowiązek logować się do lekcji online zgodnie z planem lekcji – w szczególności jest 

to konieczne w celu sprawnego prowadzenia nauki w wariancie hybrydowym (B). 

Materiał dla ucznia zostanie zmodyfikowany  w taki sposób aby dostarczyć uczniowi możliwie różne 

sposoby poznania i utrwalenia wiedzy; oraz sprawdzenia poziomu umiejętności za pośrednictwem 

ćwiczeń online oraz testów  w Formularzu Google. 

Dodatkowa godzina konsultacji dla uczniów z  trudnościami lub zaległościami – wtorki  14.30-15.15 

Dodatkowa godzina konsultacji dla rodziców w sprawie postępów  w nauce lub pomocy doraźnej w 

nauce – wtorki 15.20-16.05 

Zgłoszenia na konsultacje przesyłamy drogą dziennika Librus lub za pośrednictwem wychowawcy 

klasy. 

Nauczyciel może zmienić termin konsultacji jeśli będzie wymagała tego organizacja pracy szkoły. 

Odpowiedzi mailowe na zapytania uczniów lub rodziców przesłane za pośrednictwem Librus trwają 

do 3 dni roboczych.  

Uczniowie z trudnościami w nauce lub wskazaniami poradni psych-pedag uzyskają dodatkowe 

instrukcje, poradę lub odrębny zestaw zadań – w zależności od potrzeb. 

Ewentualne modyfikacje programu nauczania uwzględniają potrzeby szkoły i wykonalność 

poszczególnych zadań;  omówienie, opanowanie i utrwalenie poszczególnych treści. Wszelkie 

znaczące z perspektywy dalszej nauki lub ewentualnych egzaminów treści, w razie braku możliwości 

ich pełnego omówienia, zostaną przesunięte na kolejny semestr nauki lub rok szkolny. 

 



Aneks do kryteriów oceniania osiągnięć uczniów  II etapu edukacyjnego. 

Wariant nauczania hybrydowy (b) , zdalny (c)  

Katarzyna Mszyca 

 Język angielski kl 6a, 8a 

W zależności od długości trwania nauczania w wariantach B i C przyjmuje się, że materiały niezbędne 

do zrealizowania poszczególnych tematów zostaną wysłane za pośrednictwem Librus lub aplikacji 

Gsuite na przygotowane dla uczniów konta.  

Biorąc pod uwagę stopień samodzielności uczniów nie ma konieczności udziału rodzica w procesie 

dydaktycznym. Materiały  dla ucznia będą zawierały karty pracy, skany stron podręcznika lub 

ćwiczenia, pliki audio. 

Obowiązkiem uczniów jest wykonywać prace we wskazany przez nauczyciela sposób oraz przesyłać  

wszystkie lub wybrane prace do oceny. Gromadzić je do czasu przywrócenia stacjonarnej formy 

nauki.  Prace będą miały formę uzupełnionych kart pracy, zadań wykonanych w zeszycie ćwiczeń, 

oraz ich cyfrowych kopii. 

Wagi ocen pozostaną niezmienne. Jednak uczniowie z racji formy zdalnego nauczania będą 

wykonywali te prace, w których potencjalny stopień samodzielności ucznia jest największy.  O 

kryteriach oceniania rodzicie i uczniowie zostają poinformowani na początku roku szkolnego. 

Uczniowie mają obowiązek logować się do lekcji online zgodnie z planem lekcji.  W  szczególności jest 

to konieczne w celu sprawnego prowadzenia nauki w wariancie hybrydowym (B). Obecność ucznia 

podczas takich zajęć zostanie odnotowana. 

Materiał dla ucznia zostanie zmodyfikowany  w taki sposób aby dostarczyć uczniowi możliwie różne 

sposoby poznania i utrwalenia wiedzy; oraz sprawdzenia poziomu umiejętności za pośrednictwem 

ćwiczeń online oraz testów  w Formularzu Google. 

Dodatkowa godzina konsultacji dla uczniów z  trudnościami lub zaległościami – wtorki  14.30-15.15 

Dodatkowa godzina konsultacji dla rodziców w sprawie postępów  w nauce lub pomocy doraźnej w 

nauce – wtorki 15.20-16.05 

Zgłoszenia na konsultacje przesyłamy drogą dziennika Librus lub za pośrednictwem wychowawcy 

klasy. 

Nauczyciel może zmienić termin konsultacji jeśli będzie wymagała tego organizacja pracy szkoły. 

Odpowiedzi mailowe na zapytania uczniów lub rodziców przesłane za pośrednictwem Librus trwają 

do 3 dni roboczych. 

Uczniowie z trudnościami w nauce lub wskazaniami poradni psych-pedag uzyskają dodatkowe 

instrukcje, poradę lub odrębny zestaw zadań – w zależności od potrzeb. 

 



Ewentualne modyfikacje programu nauczania uwzględniają potrzeby szkoły i wykonalność 

poszczególnych zadań;  omówienie, opanowanie i utrwalenie poszczególnych treści. Wszelkie 

znaczące treści  z perspektywy dalszej nauki lub ewentualnych egzaminów, w razie braku możliwości 

ich pełnego omówienia, zostaną przesunięte na kolejny semestr nauki lub rok szkolny. 

 

 

 


