
    Przedmiotowy system nauczania do kształcenia na odległość z przyrody 
                                        

1. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy 

programowej oraz będą: 

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, 

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, 

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego). 

2. Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez 

nauczyciela zgodnie z tygodniowym planem danej klasy na skrzynce klasowej e-mail  lub  

stronie internetowej naszej  szkoły. Uczniowie przesyłają swoje prace / rysunki, prace 

techniczne, prace w zeszycie ,czy ćwiczeniach drogą elektroniczną ,  poprzez zdjęcie lub 

skan danej pracy. 

3. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres e-mail, na 
który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą  określone przez 
nauczyciela przedmiotu. 
4. Prace klasowe przeprowadza się w postaci testów online  , a ich celem jest sprawdzenie 
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.  

 
Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z Ocenianiem 
Wewnątrzszkolnym. 

 

Informacja zwrotna w postaci oceny i omówieniu błędów, mocnych stron pracy  jest 

przekazywana każdemu uczniowi indywidualnie drogą e-mail.   

5.Aktywność i praca ucznia  są oceniane w czasie zajęć zdalnych kiedy uczeń zależnie od ich 

charakteru zajęć może być w formie pochwały, lub też za pomocą wystawianej oceny o 

jakiej uczeń jest informowany przez nauczyciela . 

6. Praca domowa jest pisemną  formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 
zdobytych przez ucznia podczas lekcji. Jest ona najczęściej w postaci ćwiczeń, które mają 
uczniowie w domu lub pracę domowa uczniowie  odrabiają  w zeszycie przedmiotowym. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie 

ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela i przekazuje nauczycielowi do 

sprawdzenia drogą e-mail. Przekazanie przez ucznia pracy w formie e-mail jest 

jednoznaczne z odnotowaniem jego obecności na zajęciach.  

• Niedostarczenie pracy w podanym w  terminie, czy też do czasu kiedy  następnych 

zajęć jest jednoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej z możliwością 

poprawy.  



Za  stu procentową wykonaną pracę domową poprawnie oceń otrzymuje ocenę 

celującą,  

Jeden błąd – bardzo dobry  , dwa błędy –  dobry , trzy błędy – dostateczny , cztery 

błędy poprawny, pięć błędów -niedostateczny . Dopuszcza się  plusy i minusy. 

 
7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, 
prace, wykonanie prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę 
m.in.: 
• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 
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