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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2021/22 z dnia 18.11.2021 r.   

w sprawie rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły 

 

Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

w Szkole Polskiej im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze 

podczas tzw. nauczania mieszanego 

 

1. W przypadku oceny pracy na lekcji (odpowiedzi ustnej, aktywności na lekcji  i in.) - uczeń 

na bieżąco otrzymuje informację zwrotną odnośnie wykonywanej przez siebie pracy. 

2. W przypadku prac pisemnych i innych zadań domowych - uczeń przynosi zadanie do szkoły 

lub przesyła drogą elektroniczną do nauczyciela (pocztą mailową lub na WhatsApp) 

skan/zdjęcie swojej pracy - w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

3. Uczeń jest informowany przez nauczyciela o swoich postępach: w szkole, lub za pomocą 

poczty mailowej, komunikatorów (skype, WhatsApp). 

4. Po każdych zajęciach naucyciele wysyłają krótkie sprawozdanie z zajęć oraz listę zadań do 

wykonania. 

 

Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależnie od nauczanego przedmiotu: 

 

Edukacja wczesnoszkolna  

 regularne wykonywanie zadań wskazanych przez nauczyciela, 

 aktywność na lekcji, 

 odpowiedzi ustne udzielane w szkole, lub za pomocą komunikatorów 

elektronicznych , 

 zadania praktyczne, 

 zadania pisemne (w ćwiczeniach, w zeszycie, w kartach pracy, inne) - przyniesione 

do szkoły, lub wysyłane (pocztą mailową lub na WhatsApp) 

 testy, sprawdziany, quizy, 

 rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna (oceny cząstkowe, semestralna ocena 

opisowa). 

Język polski 

- regularne wykonywanie zadań wskazanych przez nauczyciela, 

- aktywność na lekcji, 
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- odpowiedzi ustne udzielane w szkole, lub za pomocą komunikatorów 

elektronicznych, 

- zadania pisemne (notatki w zeszycie, wypracowania, ćwiczenia, karty pracy i inne), 

- testy, sprawdziany, quizy, 

- przygotowanie prezentacji przez ucznia, 

- rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna (oceny cząstkowe). 

 

Wiedza o Polsce 

- regularne wykonywanie zadań wskazanych przez nauczyciela, 

- aktywność na lekcji, 

- odpowiedzi ustne udzielane w szkole, lub za pomocą komunikatorów 

elektronicznych, 

- zadania pisemne (notatki w zeszycie, ćwiczenia, karty pracy, mapy konturowe i 

inne), 

 praca z mapą, zadania praktyczne, 

- testy, sprawdziany, quizy, 

- przygotowanie prezentacji przez ucznia, 

- rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna (oceny cząstkowe). 

 

 

 


