
ANEKS DO PSO Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Na  podstawie  rozporządzenia  ministra  MEN,  które  reguluje  sytuację  prawną  kształcenia

z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia  na odległość  Rozporządzenie  MEN wchodzi

w życie 25 marca 2020r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się, że:

1. uczeń ma obowiązek utrzymywać stały kontakt z nauczycielem przez dziennik 

elektroniczny  lub inne media oraz wykonywać wszystkie polecenia. Odbiór wiadomości 

jest traktowany jako obecność na lekcji,

2. nauczyciel wysyła do uczniów materiały i zadania oraz ocenia informację zwrotną ucznia 

czyli rozwiązane zadania czy wykonane polecenia. W SP informacje wysyłane są też do 

rodziców,

3. zadania mogą mieć postać np. przepisanie notatek, przeczytanie wskazanych treści

z podręcznika, obejrzenie filmu i zrobienia z niego notatki, wykonanie zadań zawartych 

w ćwiczeniach lub kart pracy, wykonanie innych form np. referat, prezentacja, itp.,

4. uczeń  musi  dotrzymywać  terminu  wyznaczonego  przez  nauczyciela  do  odesłania 

informacji zwrotnej,  (oczywiście z uwzględnieniem sytuacji indywidualnych),

5. może  być  zadanie  dodatkowe  wymagające  od  ucznia  dodatkowej  pracy,  np.  praca

z tekstem spoza podręcznika i do tego karty pracy- np.  i wtedy może to być  ocena

z wagą 2 (dotyczy szczególnie klas z rozszerzeniem z przedmiotów przyrodniczych),

6. zawiesza  się  sprawdzanie  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  w  tradycyjnej  formie 

(kartkówki i sprawdziany),

7. Ilość zadań:



a. w klasach gdzie  jest  1 lub 2 godzina  przedmiotu w tygodniu (lub 0,5 -1 godzina 

na nauczaniu indywidualnym) - to uczeń otrzymuje zadanie 1 raz 2 tygodnie, 

b. jeżeli są więcej niż 2 godziny przedmiotu to 1 raz w tygodniu. 

8. Waga ocen:

a. Wszystkie oceny za prace wykonanie w formie elektronicznej mają wagę 1.,

b. Waga 2 dla ocen z zadań dodatkowych (patrz pkt. 5),

9. Formy poprawy ocen oraz uzupełnienia braków (także tych z wcześniejszego okresu – 

wynikających np. z długiej choroby) nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem.


