PRZEDMIOTOWY SYSTEM NAUCZANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
Dagmara Szymańska
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Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i prowadzić notatki z lekcji.
Na zajęciach każdy uczeń powinien mieć wskazany przez nauczyciela podręcznik z przedmiotu.
Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe i poprzedzone zapowiedzią (prace klasowe również wpisem w dzienniku).
Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie pisał pracy, testu, sprawdzianu z całą klasą, zobowiązany jest po kontakcie z nauczycielem
uczynić to w ciągu max. 1 tygodnia od powrotu z czasu nieobecności. Każdy sprawdzian, pracę klas., test można poprawić tylko
jeden raz na zasadach takich samych jak pierwsze.
4. Każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej, testu, sprawdzianu uczeń może poprawić w ciągu 1 tygodnia od oddania pracy
przez nauczyciela. W dzienniku zapisane zostają obie oceny- niższa i wyższa.
5. Kartkówki obejmujące materiał ostatnich trzech lekcji nie będą zapowiadane, ocen z kartkówek nie można poprawić.
6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac w ciągu 2 tygodni (nie wliczając świąt i dni wolnych od pracy). Jeśli
nauczyciel nie odda prac w wyznaczonym terminie, nie może wpisać do dziennika ocen, jedynie na życzenie ucznia.
7. Każdy uczeń ma prawo zdobyć dodatkowe oceny za prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela lub z własnej inicjatywy
(po zgodzie nauczyciela).
8. Znajomość lektur może być poprzedzona sprawdzianem ze znajomości lektury.
9. Każde nieprzygotowanie do lekcji powinno być zgłoszone nauczycielowi przed zajęciami.
10. Aktywność na lekcji oceniana jest plusami lub minusami (3 plusy=5, 3 minusy=1).
11. Jeśli uczeń nie zrozumiał partii materiału, chce skorzystać z pomocy nauczyciela, poprawić lub zaliczyć ocenę z pracy klasowej,
może to uczynić na konsultacjach przedmiotowych po uzgodnieniu z nauczycielem.
12. Na ocenę końcową wpływ mają wyniki prac klasowych, testów, prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, aktywność na
lekcjach, prace dodatkowe, udział i osiągnięcia w konkursach oraz stosunek ucznia do przedmiotu (wkład pracy własnej). Ocena
końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
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