
POSTANOWIENIA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKÓW OBCYCH DOTYCZĄCE FORM, 

METOD I SPOSOBÓW PRACY Z UCZNIAMI W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

 

I. Sposoby pracy. 

Zgodnie z zaleceniami dyrekcji oraz ministerstwa ustalono, że głównym kanałem 

łączności oraz wymiany informacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem będzie platforma 

Google Classroom i dziennik elektroniczny Librus. Do obydwu narzędzi dostęp mają uczniowie, 

do dziennika również rodzice. Będziemy udostępniać materiały wynikające z koniecznością 

realizacji podstawy programowej z języka angielskiego i niemieckiego.  

II. Metody pracy. 

Metody pracy dostosowane będą do warunków w jakich będziemy realizować program. 

Głównymi metodami będą metoda podająca i eksponująca, w formach dostępnych online 

(dostępne filmy z omówieniem gramatyki, stosowania środków językowych oraz tego w jaki 

sposób realizowane mają być umiejętności pisania i mówienia). Stosowane będą też takie 

metody jak gry dydaktyczne doskonalące znane i wprowadzające nowe słownictwo oraz 

metody projektowe. 

III. Formy pracy na odległość. 

Podczas zajęć praca organizowana będzie w następujących formach: 

● Indywidulna  

● Praca w parach (bez bezpośredniego kontaktu – online) 

● Grupowa (bez bezpośredniego kontaktu – online) 

IV. Monitorowanie postępów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności. 

W zgodzie ze wskazanymi formami pracy aktualne postępy uczniów dotyczące 

realizowanego materiału podlegać będą ocenie poprzez: 

Praca indywidualna  Ocenie podlegać mogą: 
● karty pracy 
● projekty 
● ćwiczenia wykonane z użyciem 

podręczników i ćwiczeń oraz 
materiałów przesłanych przez 
nauczyciela 

● quizy online zastępujące 
kartkówki i sprawdziany 



Praca Praca w parach Ocenie podlegać mogą zrealizowane: 
● projekty tworzone 

korespondencyjnie 
● ćwiczenia, zadania 
● aktywność podczas wspólnej 

pracy 

Grupowa 

 

Ocenie podlegać mogą: 
● aktywność podczas otwartych 

dyskusji i burzy mózgów online 
● projekty tworzone 

korespondencyjnie 

Powy 

Zasoby internetowe będą wykorzystywane z użyciem platform: 

● https://wordwall.net/ 

● https://britishcouncil.pl 

● https://quizizz.com/ 

● https://epodreczniki.pl/ 

● https://kahoot.com/ 

● https://learningapps.org/ 

● https://www.youtube.com/ 

● https://epodreczniki.pl/ 

● aplikacja ZOOM 

● materiałów ze strefy ucznia na stronach wydawnictw (m.in. MacMillan, Oxford) 

● oraz inne multibooki i legalne materiały pochodzące z Internetu 

 

V. Poprawianie ocen cząstkowych. 

Uczniowie mogą poprawiać oceny cząstkowe w formie zaproponowanej przez 

nauczyciela. Dotyczy to zarówno ocen otrzymanych przed rozpoczęciem nauki zdalnej jak i 

ocen otrzymanych zdalnie. Formy poprawy to karty pracy, quizy, testy online oraz inne 

uzgodnione z nauczycielem. 

VI. Sposób odwołania się od oceny i jej ewentualna poprawa. 

Rodzic lub uczeń po zapoznaniu się z proponowaną oceną kwalifikacyjną (roczną)  może 

zwrócić się zgodnie z dotychczasowym regulaminem (w ciągu 3 dni od zapoznania  w formie 

pisemnej, wiadomość wysłana przez dziennik Librus) do nauczyciela i wyrazić wolę i chęć 

uzyskania oceny wyższej niż proponowana. W tym celu w określonym terminie rodzic/uczeń 

ustali wraz z nauczycielem zakres i termin zaliczania. 

https://wordwall.net/
https://quizizz.com/admin
https://epodreczniki.pl/
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/
https://epodreczniki.pl/


VII. Konsultacje indywidualne z rodzicami i uczniami. 

Uczniowie oraz ich rodzice mają możliwość odbycia indywidualnych konsultacji   

z nauczycielem przedmiotu po uprzednim uzgodnieniu terminu. Odbywa się to przy 

wykorzystaniu ustalonych kanałów łączności, czyli dziennika Librus. Nauczyciel nie jest 

zobowiązany do podawania prywatnego numeru telefonu rodzicom. 

 

 

 


