Załącznik nr 2

I.









Aneks do WSO – język polski, wiedza o kulturze, filozofia
lekcje języka polskiego/wiedzy o kulturze/ filozofii on-line odbywają się zgodnie z planem
lekcji – za pomocą platformy / aplikacji wskazanej przez nauczyciela,ustalonej przez Szkołę,
podczas lekcji on-line pracujemy z podręcznikiem lub innym źródłem wskazanym przez
nauczyciela, dostępnym uczniowi (np. epodręcznik);
dodatkowe zadania w formie pdf, scanów itp. nauczyciel przesyła na adres mailowy ucznia;
nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania prac (data, godzina);
nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą
traktowane jak brak zadania, czy nieobecnośd na kartkówce;
termin oceniania prac – jak dotychczas, zgodnie z WSO;
nauczyciel podaje instrukcje do zadao, nad którymi uczeo pracuje samodzielnie, za
pośrednictwem dziennika elektronicznego lub załącznika/informacji mailowych,
nauczyciel ma obowiązek przekazad uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby uczeo
pracując samodzielnie miał możliwośd poprawy oceny;

Odpowiedzi ustne



uczeo oceniany jest podczas rozmowy on-line w czasie rzeczywistym (lekcja on-line zgodnie
z planem lekcji);
zwolnienie – uczeo ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez
dziennik elektroniczny - choroba ucznia)

Pozostałe zadania








informację o zadaniu domowym uczeo otrzymuje przez dziennik elektroniczny;
nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania,
uczeo na obowiązek przesład zadanie do nauczyciela na adres poczty elektronicznej
zuzannanowak@zsbrybnik.pl,
malgorzatapustelnik@zsbrybnik.pl,
izabelaprzeliorz@zsbrybnik.pl, jolantadziewior@zsbrybnik.pl.
uczeo na obowiązek rozwiązad zadania na platformie lub przesład je do nauczyciela w
wyznaczonym terminie;
zadania przesłane po wyznaczonym terminie oraz rozwiązane na platformie będą
traktowane jak brak zadania;
zwolnienie – uczeo ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez
dziennik elektroniczny - choroba ucznia;

II.











Aneks do WSO – języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski kl.1)
dopuszcza się prowadzenie lekcji online - uczniowie zostają o niej powiadomieni
minimumjeden dzieo wcześniej poprzez dziennik elektroniczny
dodatkowe zadania w formie pdf, scanów nauczyciel przesyła na adres mailowy ucznialub
umieszcza na dysku Google;
w przypadku dwiczeo ze słuchu uczeo otrzymuje link do nagrania i zadania, które należy
wykonad;
materiały są też umieszczane na dysku Google Classroom;
dwiczenia, quizy i zadania testowe uczniowie rozwiązują na dysku Google Classroom
nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania prac, czy rozwiązania quizu, itp. (data,
godzina);
nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą
traktowane jak brak zadania, czy nieobecnośd na kartkówce;
termin oceniania prac – jak dotychczas, zgodnie z WSO;
nauczyciel podaje szczegółowe instrukcje do zadao, nad którymi uczeo pracuje samodzielnie
(instrukcja „krok po kroku”);
nauczyciel ma obowiązek przekazad uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby
uczeo pracując samodzielnie miał możliwośd poprawy oceny;

Odpowiedzi ustne




uczeo oceniany jest podczas rozmowy on-line (wskazany przez nauczyciela komunikator)
w czasie rzeczywistym lub uczeo nagrywa swoją wypowiedź na zadany temat i przesyła ją
nauczycielowi do oceny, nauczyciel wyznacza dokładny termin przesłania prac (zadania
przesłane po upływie wyznaczonego terminu będą traktowane jak brak zadania);
zwolnienie – uczeo ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez
dziennik elektroniczny - choroba ucznia)

Pozostałe zadania






informację o zadaniu domowym uczeo otrzymuje przez dziennik elektroniczny lub podczas
zajęd on-line ;
nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania,
uczeo na obowiązek rozwiązad zadania na platformie w wyznaczonym terminie;
zadania przesłane po wyznaczonym terminie, oraz rozwiązane na platformie będą
traktowane jak brak zadania;
zwolnienie – uczeo ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez
dziennik elektroniczny - choroba ucznia;

III.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka
rosyjskiego, klasy II - IV T po gimnazjum

na podstawie podręcznika Новый Диалог cz. I i IIautorstwa Mirosława Zyberta oraz Новый Диалог
cz. III autorstwa Olgi Tatarchyk i Agnieszki Ślązak-Gwizdały orazProgramu nauczania języka
rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie IV.0 autorstwa Mirosława Zyberta.
Z podręczników korzystać będą uczniowie klas II - IV technikum, po gimnazjum.
MODYFIKACJA – MARZEC 2020

1. Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania obowiązującym w ZSB i Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad
oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w
szkole ponadgimnazjalnej.

2. Z wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami oceniania uczniowie zostają zapoznani
każdorazowo na początku roku szkolnego.

3. Uczniowie są oceniani za: 1) wypowiedzi ustne; 2) prace pisemne w formie kartkówek lub
sprawdzianów; 3) pracę na lekcji; 4) aktywność; 5) prace domowe; 6) udział w lekcjach.

4. W ocenianiu stosuje się średnią ważoną. Za odpowiedzi ustne oraz sprawdziany wszelkiego
typu, udział w lekcjach – śr. ważona 3; za pracę na lekcji oraz zadania domowe – śr. ważona
2; aktywność na lekcji – śr. ważona 1.

5. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą
podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. Krótkie sprawdziany pisemne
(kartkówki), obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela
lekcje), mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi.

6. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma prawo poprawić ją w ciągu
dwóch tygodni od jej napisania.

7. Uczeń, w razie nieobecności na sprawdzianie, ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu
dwóch tygodni od dnia, kiedy klasa pisała zadanie,
jego powrotu do szkoły po zwolnieniu lekarskim.

w ciągu dwóch tygodni od

8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych
form aktywności.

9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace
10.

kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.
Uczniowie na bieżąco uzupełniają zeszyty ćwiczeń oraz zadania domowe, a nauczyciel
sprawdza efekty pracy cyklicznie.

11. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego lub innej sytuacji,
zagrażającej zdrowiu i życiu uczniów i nauczycieli wprowadza się nauczanie zdalne.
Nauczyciel może kontaktować się z uczniami oraz przekazywać materiały do samodzielnej
nauki poprzez dostępne narzędzia teleinformatyczne:






dziennik elektroniczny
stronę internetową szkoły
informacje mail-owe
telefonicznie
lub poprzez wszelkie inne dostępne komunikatory.

IV.
●

●
●
●
●
●
●
●

Aneks do WSO – historia, historia i społeczeństwo, religia, wos, edb
lekcje historii / historii i społeczeostwa / religii / wos / edb on-line mogą odbywad się w
czasie zgodnym z planem lekcji – za pomocą platformy / aplikacji wskazanej przez nauczyciela
lub ustalonej przez Szkołę;
podczas lekcji pracujemy z podręcznikiem lub innym źródłem wskazanym przez nauczyciela,
dostępnym uczniowi (np. epodręcznik);
dodatkowe zadania w formie pdf, scanów itp. nauczyciel przesyła na adres mailowy ucznia;
nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania prac (data, godzina);
nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą
traktowane jak brak zadania;
termin oceniania prac – jak dotychczas, zgodnie z WSO;
nauczyciel podaje instrukcje do zadao, nad którymi uczeo pracuje samodzielnie, za
pośrednictwem dziennika elektronicznego lub załącznika/informacji mailowych,
nauczyciel ma obowiązek przekazad uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby uczeo
pracując samodzielnie miał możliwośd poprawy oceny;

Odpowiedzi ustne
●

w miarę możliwości i potrzeb uczeo oceniany jest podczas rozmowy on-line w czasie
rzeczywistym;

Pozostałe zadania
●
●
●

●
●
●

informację o zadaniu domowym uczeo otrzymuje przez dziennik elektroniczny;
nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania,
uczeo ma obowiązek przesład zadanie do nauczyciela na adres poczty elektronicznej
bartoszflorys@zsbrybnik.pl, katarzynamusiolik@zsbrybnik.pl, joannagebauer@zsbrybnik.pl,
heriwea@zsbrybnik.pl, pawelgajda@zsbrybnik.pl,
uczeo na obowiązek rozwiązad zadania i przesład je do nauczyciela w wyznaczonym terminie;
zadania przesłane po wyznaczonym terminie będą traktowane jak brak zadania;
zwolnienie – uczeo ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez
dziennik elektroniczny - choroba ucznia);

1. Wysyłanie do ucznia notatek, zadao domowych i kart pracy za pomocą dziennika elektronicznego
i poczty elektronicznej - ocenianie ich na bieżąco lub po przyjściu do szkoły.
2. Kontakt z uczniami za pomocą w/w środków.
3. Odpowiedź ustna przez Skype - jeżeli są takie możliwości i potrzeba.

V.

Aneks do WSO – matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,
informatyka

1. Nauczanie zdalne w/w przedmiotów prowadzone jest w formie:






materiałów przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail ucznia (np.
linki do stron z materiałami edukacyjnymi, tematy do samodzielnego opracowania w
oparciu o podane źródło, zadania domowe)
materiałów zawartych w plikach umieszczonych w Chmurze na Dysku Google lub Dysku
Google Classroom
wskazówki i instrukcje przekazane poprzez komunikatory (np. Facebook, Messenger,
WhatsApp)
lekcji on-line (np. Skype, Discord, Khan Academy, Zoom, Kaoot).

2. Lekcje w/w przedmiotów odbywają się w dniach ujętych w planie lekcji klasy, a lekcje on-line
odbywają
się zgodnie z godziną ujętą w planie lekcji klasy.
3. Do zadao lub tematów, nad którymi uczeo pracuje samodzielnie nauczyciel podaje szczegółowe
instrukcje (instrukcja „krok po kroku”).
4. Zadania domowe podawane są w dzienniku elektronicznym w zakładce „zadania domowe” lub
innych formach przekazu elektronicznego i zawierają informację o formie oraz terminie
dostarczenia zadania nauczycielowi.
5. Testy, kartkówki i sprawdziany, które są podstawą do oceny uczniowie rozwiązują na platformie
edukacyjnej w ściśle określonym czasie (data i godzina), o którym uczniowie będą powiadomieni
z kilkudniowym wyprzedzeniem (np. zapis w dzienniku elektronicznym w zakładce „sprawdziany”).
6. Nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą
traktowane jak brak zadania, czy nieobecnośd na kartkówce, teście czy sprawdzianie.
7. Termin oceniania prac – jak dotychczas, zgodnie z WSO.
8. Nauczyciel ma obowiązek przekazad uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby uczeo
pracując samodzielnie miał możliwośd poprawy oceny.
9. Uczeo może byd oceniany podczas rozmowy on-line (Skype lub inny komunikator) w czasie
rzeczywistym (lekcja on-line zgodnie z planem lekcji).
10. Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane zostaną do
dziennika elektronicznego.
11. Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do testu, kartkówki, sprawdzianu lub odrobienia
zdania domowego możliwe jest na podstawie przedstawionego zwolnienie lekarskiego lub
usprawiedliwienie rodzica przesłane przez dziennik elektroniczny - choroba ucznia).

VI.

Aneks do WSO – przedmioty zawodowe budowlane

Przedstawienie treści edukacyjnych z przedmiotów zawodowych, zgodnie obowiązującą podstawą
programową










treści edukacyjne z przedmiotów zawodowych zostają udostępnione uczniom na klasowe
konto Googla po wcześniejszej informacji przesłanej na dziennik elektroniczny;
klasa (grupa) ma utworzone własne konto Googla do komunikacji z nauczycielem
prowadzącym dany przedmiot;
nauczyciel podaje dokładne treści edukacyjne dotyczące nowego zagadnienia, tak aby
uczniowie potrafili samodzielnie je zrozumied, przeanalizowad i nauczyd się;
uczeo ma obowiązek zapoznad się z przesyłanymi zagadnieniami , a w razie niejasności może
uzyskad wyjaśnienia z wykorzystaniem kontaktu mailowego lub komunikatora(np. Skype);
jeśli uczeo nie odbiera informacji poprzez dziennik, ani poprzez klasowe konto Googla,
nauczyciel wykorzystuje do komunikacji bezpośredniej adres mailowy ucznia.
nauczyciel może wyznaczyd termin sprawdzianu (testu) w formie on-line, przy użyciu
programu KAHOOT(lub innych dostępnych form);
zwolnienie ze sprawdzianu uzyskuje uczeo , po usprawiedliwieniu przez rodzica z powodów
rodzinnych albo choroby ucznia;
uczeo uzyskuje ocenę wg zasad przyjętych w WSO;
nauczyciel ma obowiązek przekazad uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby uczeo
miał możliwośd poprawy oceny;

Pozostałe zadania
 informację o zadaniu domowym, dwiczeniu projektowym uczeo otrzymuje przez dziennik
elektroniczny;
 klasa (grupa) ma utworzone własne konto Googla do komunikacji z nauczycielem
prowadzącym dany przedmiot
 nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania, tak aby uczniowie potrafili
samodzielnie je wykonad
 uczeo ma obowiązek rozwiązad zadanie i „wstawid” je na dysk w wyznaczonym terminie
 zadania przesłane po wyznaczonym terminie będą traktowane jak brak zadania;
 zwolnienie z zadania – uczeo uzyskuje po usprawiedliwieniu przez rodzica z powodów
rodzinnych albo choroby ucznia);

VII.

Aneks do WSO – przedmioty zawodowe informatyczne

Zdalne nauczanie:


lekcje zdalne z przedmiotów zawodowych odbywają się za pomocą dostępnych narzędzi (do
wyboru):
1. dziennika elektronicznego - do utrzymywania kontaktu uczniami i rodzicami,
2. dysku Google - na prywatnym mailu nauczyciela z utworzonymi na nim folderami
klas, w których zamieszczane będą materiały edukacyjne i udostępnione lub
przesłane w formie załącznika na e-mail ucznia,
3. aplikacji Google Classroom (zarządzanie pracą uczniów) i / lub komunikatora
Hangouts do telespotkao w czasie rzeczywistym,
4. inne dostępne aplikacje wskazane przez nauczyciela (np. Zoom, Kahoot, Skype,
Messenger, telefon do ucznia),
5. poczta elektroniczna.
 podczas lekcji zdalnych uczniowie korzystają z:
1. materiałów edukacyjnych wcześniej opracowanych przez nauczyciela,
2. sieciowych materiałów (tutoriale, testy egzaminacyjne),
3. instrukcji do zadao (tzw. instrukcja „krok po kroku”);
 nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania prac lub napisania sprawdzianu/ kartkówki,
itp. (data, godzina);
 nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace oraz sprawdziany/
kartkówki nie będą oceniane;
 termin oddania prac – zgodnie z WSO;
 kryteria oceniania prac – zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi dla poszczególnych
przedmiotów;
 nauczyciel ma obowiązek przekazad uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby uczeo
pracując samodzielnie miał możliwośd poprawy oceny;
 w trybie przywrócenia nauki w szkole, nauczyciel ma prawo do weryfikacji wiedzy
i umiejętności ucznia w formie pisemnej lub ustnej z zakresu materiału edukacyjnego
zrealizowanego zdalnie.
Odpowiedzi ustne:



uczeo oceniany jest podczas rozmowy on-line (Skype lub inny komunikator) w czasie
rzeczywistym (lekcja on-line zgodnie z planem lekcji);
uczeo nagrywa swoją wypowiedź na zadany temat i przesyła ją nauczycielowi do oceny,
nauczyciel wyznacza dokładny termin przesłania prac;

Pozostałe zadania:





informację o zadaniu domowym uczeo otrzymuje w sposób uzgodniony z nauczycielem;
nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania, a uczeo ma obowiązek wykonad
zadanie i udostępnid je nauczycielowi w uzgodniony z nim sposób;
uczeo ma obowiązek rozwiązad zadania w wyznaczonym terminie;
zwolnienie – uczeo ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez
dziennik elektroniczny - choroba ucznia).

VIII. Aneks do WSO – przedmioty zawodowe geodezyjne i technik
architektury krajobrazu
Sposoby komunikacji (do wyboru)





przez dziennik elektroniczny
przez dysk Google - każda klasa tworzy własne konto Google i podaje login i hasło do tego
konta wszystkim uczniom i nauczycielom uczącym w tej klasie,
przez komunikatory np. Messenger, Skype
inne dostępne programy i aplikacje

Wprowadzanie nowych treści z podstawy programowej i zasady oceniania:














IX.

nauczyciel prowadza nowe wiadomości z podstawy programowej poprzez przesłanie
materiałów źródłowych, prezentacji, instrukcji „krok po kroku” przy pomocy dysku Google
i jednocześnie zaznacza w dzienniku, ze klasa ma przesłane materiały;
pracujemy metodą projektu z możliwością konsultowania poszczególnych jego elementów
z nauczycielem z wykorzystaniem komunikatora np. Messenger
sprawdzenie, czy dany zakres materiału został opanowany, może nastąpid przez
przygotowanie dla każdego ucznia zindywidualizowanego zadania do rozwiązania, które
potem ma odesład do sprawdzenia
przeprowadzenie sprawdzianu w formie testu z losowaniem kolejności pytao i odpowiedzi
nauczyciel informuje ucznia o terminach np. sprawdzianów on-line, konsultacji projektowych,
zwrotu projektów itp.
nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania, „krok po kroku”, tak aby uczniowie
potrafili samodzielnie je wykonad,
uczeo ma obowiązek rozwiązad zadanie i „wstawid” je na dysk w wyznaczonym terminie
zadania przesłane po wyznaczonym terminie będą traktowane jak brak zadania
terminy oddania prac, ich ocena oraz możliwości poprawy zgodnie z WSO
zwolnienie z zadania – uczeo uzyskuje po usprawiedliwieniu przez rodzica przesłanym przez
dziennik z powodu choroby

Uwaga do wszystkich przedmiotów

W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele uwzględniają
zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni.

