Zasady pracy na lekcji matematyki
1. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów:
o niezapowiadane 10 – 15 min. kartkówki (ok. 12 w semestrze),
o zapowiadane tydzień wcześniej prace klasowe (ok. 3 w semestrze),
o praca na koniec semestru,
o odpowiedź ustna przy tablicy z ostatnich lekcji.
2. Poprawianie ocen:
o uczniowie mają możliwość poprawienia ocen bieżących ze
sprawdzianów obejmujących większe partie materiału na sobotnich
poprawach w ustalonym z nauczycielem terminie (nie później niż dwa
tygodnie po oddaniu i omówieniu sprawdzianu).
o ocena niedostateczna z pracy klasowej musi zostać poprawiona
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,
o ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok oceny z pracy
klasowej, ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną tych ocen,
o w przypadku nieobecności na klasówce uczeń pisze sprawdzian w
wyznaczonym przez nauczyciela terminie; jeśli jest nieobecny w tym
terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną,
o w przypadku nieobecności na kartkówce uczeń jej nie pisze.
3. Uczeń może 3 razy w semestrze przyjść nieprzygotowany do lekcji. Fakt ten
musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Każde kolejne
nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń odrobił tylko
część pracy domowej może zgłosić nieprzygotowanie lub otrzymuje minus.
Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną.
4. Prace domowe zadane w oddzielnej formie należy oddać we wskazanym
terminie, każdy dzień roboczy zwłoki obniża ocenę o 20%.
5. Zasady oceniania zgodne są z Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania i
Promowania Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 60.
6. Uczeń przyłapany na ściąganiu będzie pozbawiony pracy a oceną z tej pracy
będzie 0.
7. Na lekcje uczeń przynosi: podręcznik, zbiór zadań, zeszyt ćwiczeń, zeszyt w
kratkę, linijkę i przyrządy do pisania (długopis, ołówek, gumkę). Na lekcje
geometrii niezbędne są: kątomierz, ekierka i cyrkiel. Brak przyrządów na
lekcji geometrii oznacza nieprzygotowanie.
8. Obowiązkiem ucznia jest przepisanie do własnego zeszytu materiału
przerobionego pod jego nieobecność i zapoznanie się z nim.
9. Na zajęciach matematyki nie wolno jeść, pić, żuć ani używać telefonów
komórkowych.
Życzę wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2018/2019.
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