
Regulamin  korzystania z Insta.Lingu w Szkole Podstawowej nr 50  

im.  Królowej Jadwigi w Warszawie 

1. Insta.Ling jest platformą do skutecznej nauki słownictwa w języku angielskim. 

2. Program Insta.ling jest bezpłatny w ramach dostępu szkolnego. 

3. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania – 

jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Można jej używać na 

komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach komórkowych. Pojedyncza sesja trwa  kilka 

minut, dlatego najlepiej, jak uczniowie korzystają z platformy codziennie, gdyż jest to 

najbardziej skuteczne w nauce słownictwa. 

4. InstaLing pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu 

(nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń 

pracował). 

5. Uczeń codziennie loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez 

nauczyciela i wykonuje powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po 

każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy. 

6. Oceniana jest regularność i systematyczność wykonywania sesji, a nie poprawność 

wpisywanych słówek, które są korygowane i powtarzane przez system, tak aby uczeń 

zapamiętał wszystkie słowa i wyrażenia.  

7. W klasach III nauczyciel może wprowadzić pracę z programem Insta.Ling dla chętnych 

uczniów. Za systematyczną prace uczniowie ci otrzymują bardzo dobre oceny. 

8. W klasach IV – VIII nauczyciel ocenia stopień opanowania słownictwa tygodniowo według 

następujących kryteriów: 

          Oceny tygodniowe (waga: 1)   

5 dni pracy w ciągu tygodnia – bardzo dobry                                                         

4 dni pracy w ciągu tygodnia – dobry    

3 dni pracy w ciągu tygodnia - dostateczny                                     

2 dni pracy w ciągu tygodnia – dopuszczający      

1 dzień  pracy w ciągu tygodnia – minus ( za 3 uzbierane minusy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną)                    

9. Kupowanie dodatkowych słówek przez rodzica jest dobrowolne i nie ma wpływu na ocenę. 

10. Nauczyciel informuje uczniów o okresach wyłączonych z oceniania (święta, ferie itp.).  

11. Oceny są wliczane do średniej z języka angielskiego. 

12. Uczeń, który nie wykonuje pracy z platformą Insta.Ling zobowiązany jest do nauki i 

utrwalania  słownictwa w zakresie podanym przez nauczyciela.  

 


