ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
Z GEOGRAFII I BIOLOGII

Aneks został opracowany w oparciu o:
a) Dziennik Ustaw RP, Poz. 493 Rozporządzenie MEN z dnia 20marca 2020r.w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1;
b) Statut ZSZiO im. KZL w Lubaniu.
W okresie zdalnego nauczania lekcje geografii są realizowane dokładnie według aktualnego planu lekcji,
obowiązującego w szkole. Na lekcjach realizowany jest materiał nauczania przedstawiony i zaplanowany
we wrześniu 2019 r.
1. Główne sposoby kontaktu z uczniami:
- za pomocą wiadomości wysyłanych na dzienniku elektronicznym, opatrzonych możliwością OneDRIVE i
wysyłania kart pracy, zdjęć, rysunków, schematów, tabel, pokazów multimedialnych , filmów
dydaktycznych z YouTube,
- za pomocą zakładki: zadanie domowe, znajdującej się w dzienniku elektronicznym
- za pomocą poczty służbowej
- za pomocą aplikacji Quizzzy
- za pomocą platform edukacyjnych
2. Podczas pracy korzystamy ze stron edukacyjnych zalecanych przez MEN: Epodreczniki.pl, e –
podręczniki.pl, platformy YouTube.
3. Organizacja pracy z klasą.
W dniu zajęć z geografii (w godzinach 8 -15.20 ) wysyłane są do uczniów poprzez dziennik elektroniczny
- Temat lekcji
- Notatka z lekcji np. w formie karty pracy, zestawu poleceń do samodzielnego opracowania
- zadania i polecenia do wykonania wraz ze szczegółowymi informacjami czego oczekujemy w zadaniach i
poleceniach, gdzie uczniowie mogą szukać informacji, wskazujemy przydatne linki i strony internetowe,
- w przypadku konieczności odesłania przez uczniów wypracowanych przez nich materiałów, wskazujemy
dokładnie sposób przesłania materiałów zwrotnych do nauczyciela i konkretny termin odesłania.
Uczeń ma obowiązek odczytywania wiadomości wysyłanych przez dziennik. Jeśli uczeń nie wywiązuje się z
tego obowiązku informowany jest o tym rodzic i wychowawca.

4. Zasady oceniania:
Przy ocenianiu zwracamy uwagę czy uczeń podejmuje kontakt z nauczycielem i wykonuje zadania w
określonym, wyznaczonym przez nauczyciela czasie.
Oceniając pracę samodzielną ucznia pod uwagę bierze się poprawność merytoryczną, stopień
przeanalizowania materiałów, samodzielność i terminowość jej wykonania.
Oceny cząstkowe są przyznawane za:
- poprawność i pełność wykonanych notatek, według podanych punktów (kryteriów),
- ćwiczenia w postaci kart pracy (skany, zdjęcia, pliki tekstowe),
- zadania pisemne (dłuższe formy wypowiedzi, wersje tabelaryczne zagadnień, wady – zalety zjawisk,
charakterystyki i opisy zjawisk, przyczyny i skutki zjawisk),
- pokazy multimedialne (np.w Power Point),
- zadania nadobowiązkowe wykonane samodzielnie przez ucznia (dla chętnych),
- odpowiedzi ustne przez aplikacje (np.skype),
- kartkówki uzupełniane na platformie Quizzzy lub innej, na e - meil ucznia,
- sprawdziany uzupełniane na platformie Quizzzy lub innej, e - meil ucznia,
Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem na konkretny dzień i godzinę i obejmują
szeroki zakres materiału. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych opuścił sprawdzian, kartkówkę, pisze
ją w czasie do 2 tygodni od pierwotnego terminu, w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Nie wykonanie zadania (sprawdzianu, kartkówki) w wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną.
Oceny mogą zostać poprawione w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela po uprzednim
uzgodnieniu.
Osoby, które oficjalnie zgłosiły do szkoły/nauczyciela problem z Internetem lub dostępem do komputera
mogą mieć ustalony inny termin wykonania zadania – jest on indywidualnie ustalany z nauczycielem.
Nauczyciel ocenia wszystkie prace ucznia wg przygotowanej wcześniej punktacji, z informacją zwrotną o
ocenie i ewentualnych błędach. Wymiana informacji oraz ocenianie będzie odbywać się przez wiadomości
na dzienniku lub e- mail służbowy. Sprawdziany i kartkówki uzupełnione na platformie Quizzy lub innej,
przesłane w formie elektronicznej jako załącznik na e-mail.
Ocena cząstkowa wpisywana jest do dziennika elektronicznego, a przy ustalaniu oceny końcoworocznej
brane są pod uwagę oceny semestralne uzyskane przez ucznia w danym roku szkolnym,
5. Zdalne monitorowanie pracy ucznia odbywać się będzie poprzez:
potwierdzanie obecności ucznia ( logowanie się na dzienniku elektronicznym i odczytywanie wiadomości
lub innym nośniku informacji),
terminowe odsyłanie przez cznia prac,
sprawdzanie poprawności wykonania zadań przez nauczyciela,
obserwację zaangażowania Ucznia
-terminowość i staranność wykonanych prac.
Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019).

