W ramach nauczania zdalnego są realizowane następujące działania dydaktyczne:

Biologia – klasy pierwsze Technikum 4-leniego - mgr Beata Brodowska
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: punkty stanowiące notatkę, zawierające
wskazówki nauczyciela, pisemne polecenia do wykonania po zapoznaniu się z tematem.
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, dodatkowe karty pracy, w zależności od tematu
lekcji i w miarę możliwości – przeczytanie tekstu i wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej.
www.epodreczniki.pl
3. Uczniowie będą otrzymali dodatkowe ćwiczenia, karty pracy, zadania pisemne do wykonania i przesłania ich na
pocztę elektroniczną nauczyciela, których wykonanie będzie podstawą do uzyskania oceny - 2-3 z przedmiotu.
Na zakończenie działu uczniowie wykonają z podręcznika zadania utrwalające i podsumowujące materiał
dydaktyczny.
4. Nauczyciel konsultuje się z uczniami na bieżąco od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, aby rozwiązywać
problemy z zadaniami, ćwiczeniami, wyjaśniać dodatkowe wątpliwości związane z lekcją i przedmiotem za
pośrednictwem poczty elektronicznej czy dziennika elektronicznego.
5. Uczniowie otrzymają linki edukacyjne umożliwiające im poszerzenie, utrwalenie wiadomości z przedmiotu.
6. W razie większych trudności związanych z opanowaniem materiału nauczania jest możliwość kontaktu
z nauczycielem przez platformę ,,ZOOM”
7. Uczeń w przypadku braku możliwości wykonania zadania, ćwiczenia, pracy pisemnej może dodatkowo
wykonać powyższe zadanie w drugim, późniejszym terminie, który zostanie ustalony w porozumieniu z
nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

Geografia – klasy pierwsze Technikum 4-leniego - mgr Beata Brodowska
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: punkty stanowiące notatkę, zawierające
wskazówki nauczyciela, pisemne polecenia do wykonania po zapoznaniu się z tematem.
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, karty pracy, atlas geograficzny, w zależności od
tematu i w miarę możliwości – przeczytanie tekstu i wykonanie ćwiczeń na platformie edukacyjnej.
www.epodreczniki.pl
3. Wszyscy uczniowie posiadają karty pracy i od początku roku są wdrożeni do wykonywania ćwiczeń po każdej
lekcji. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia tam zawarte, aby ograniczyć konieczność pracy przy komputerze.
4. Uczniowie będą otrzymali dodatkowe ćwiczenia, zadania pisemne do wykonania i przesłania ich na pocztę
elektroniczną nauczyciela, których wykonanie będzie podstawą do uzyskania oceny - 2-3 z przedmiotu.
Na zakończenie działu uczniowie wykonają z podręcznika i zeszytu ćwiczeń zadania utrwalające i podsumowujące
materiał dydaktyczny.
5. Nauczyciel konsultuje się z uczniami na bieżąco od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, aby rozwiązywać
problemy z zadaniami, ćwiczeniami, wyjaśniać dodatkowe wątpliwości związane z lekcją i przedmiotem za
pośrednictwem poczty elektronicznej czy dziennika elektronicznego.
6. Uczniowie otrzymają linki edukacyjne umożliwiające im doskonalenie znajomości mapy świata czy poszerzenie
wiadomości z przedmiotu.
7. W razie większych trudności związanych z opanowaniem materiału nauczania jest możliwość kontaktu
z nauczycielem przez platformę ,,ZOOM”
8. Uczeń w przypadku braku możliwości wykonania zadania, ćwiczenia, pracy pisemnej może dodatkowo
wykonać powyższe zadanie w drugim, późniejszym terminie, który zostanie ustalony w porozumieniu z
nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

Język angielski – klasy pierwsze Technikum 5-letniego - mgr Beata Brodowska
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: punkty stanowiące notatkę, zawierające
wskazówki nauczyciela, pisemne polecenia do wykonania po zapoznaniu się z tematem.
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, dodatkowe karty pracy
i w zależności od tematu lekcji linki do nauczania języka angielskiego - www.ang.pl/gramatyka ,
www.angielski.slowka.pl , www.dobragramatyka.pl.
3. Wszyscy uczniowie posiadają zeszyty ćwiczeń i będą wykonywać ćwiczenia tam zawarte, aby ograniczyć
konieczność pracy przy komputerze.
4. Uczniowie będą otrzymali dodatkowe ćwiczenia, zadania, karty pracy, prace pisemne w postaci e-maili czy
blogów do wykonania i przesłania ich na pocztę elektroniczną nauczyciela, których wykonanie będzie podstawą do
uzyskania oceny - 2-3 z przedmiotu.
Na zakończenie działu uczniowie wykonają z podręcznika i zeszytu ćwiczeń zadania utrwalające i podsumowujące
materiał dydaktyczny.
5. Nauczyciel konsultuje się z uczniami na bieżąco od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, aby rozwiązywać
problemy z zadaniami, ćwiczeniami, wyjaśniać dodatkowe wątpliwości związane z lekcją i przedmiotem za
pośrednictwem poczty elektronicznej czy dziennika elektronicznego.
6. Uczniowie otrzymają dodatkowe linki edukacyjne umożliwiające im poszerzenie, utrwalenie wiadomości
z przedmiotu.
7. W razie większych trudności związanych z opanowaniem materiału nauczania jest możliwość kontaktu
z nauczycielem przez platformę ,,ZOOM”
8. Uczeń w przypadku braku możliwości wykonania zadania, ćwiczenia, pracy pisemnej może dodatkowo
wykonać powyższe zadanie w drugim, późniejszym terminie, który zostanie ustalony w porozumieniu z
nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

Język angielski zawodowy – klasy pierwsze Technikum 4 i 5-letniego - mgr Beata Brodowska
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: punkty stanowiące notatkę, zawierające
wskazówki nauczyciela, pisemne polecenia do wykonania po zapoznaniu się z tematem.
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, dodatkowe zadania pisemne.
3. Uczniowie będą otrzymali dodatkowe ćwiczenia, zadania, prace pisemne w postaci e-maili do wykonania
i przesłania ich na pocztę elektroniczną nauczyciela, których wykonanie będzie podstawą do uzyskania oceny 2-3 z przedmiotu.
4. Nauczyciel konsultuje się z uczniami na bieżąco od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, aby rozwiązywać
problemy z zadaniami, ćwiczeniami, wyjaśniać dodatkowe wątpliwości związane z lekcją i przedmiotem za
pośrednictwem poczty elektronicznej czy dziennika elektronicznego.
5. Uczniowie otrzymają dodatkowe linki edukacyjne umożliwiające im poszerzenie, utrwalenie wiadomości
z przedmiotu.
6. W razie większych trudności związanych z opanowaniem materiału nauczania jest możliwość kontaktu
z nauczycielem przez platformę ,,ZOOM”
7. Uczeń w przypadku braku możliwości wykonania zadania, ćwiczenia, pracy pisemnej może dodatkowo
wykonać powyższe zadanie w drugim, późniejszym terminie, który zostanie ustalony w porozumieniu z
nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

Język angielski zawodowy – klasy 3 i 4 Technikum 4-letniego - mgr Beata Brodowska
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: punkty stanowiące notatkę, zawierające
wskazówki nauczyciela, pisemne polecenia do wykonania po zapoznaniu się z tematem.
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, dodatkowe zadania pisemne.
3. Uczniowie będą otrzymali dodatkowe ćwiczenia, zadania, prace pisemne w postaci esejów do wykonania
i przesłania ich na pocztę elektroniczną nauczyciela, których wykonanie będzie podstawą do uzyskania oceny 2-3 z przedmiotu.
4. Nauczyciel konsultuje się z uczniami na bieżąco od poniedziałku do piątku do godz. 22:00, aby rozwiązywać
problemy z zadaniami, ćwiczeniami, wyjaśniać dodatkowe wątpliwości związane z lekcją i przedmiotem za
pośrednictwem poczty elektronicznej czy dziennika elektronicznego.
5. Uczniowie otrzymają dodatkowe linki edukacyjne umożliwiające im poszerzenie, utrwalenie wiadomości
z przedmiotu.
6. W razie większych trudności związanych z opanowaniem materiału nauczania jest możliwość kontaktu
z nauczycielem przez platformę ,,ZOOM”
7. Uczeń w przypadku braku możliwości wykonania zadania, ćwiczenia, pracy pisemnej może dodatkowo
wykonać powyższe zadanie w drugim, późniejszym terminie, który zostanie ustalony w porozumieniu z
nauczycielem przez dziennik elektroniczny.

