REGULAMIN PRZEDMIOTOWY : JĘZYK ANGIELSKIEGO klasy I-III
Nauczyciel: Małgorzata Borkowska-Jaskulska
1. Uczniów obowiązuje przynoszenie podręcznika i odrabiania prac domowych zadanych przez
nauczyciela. Brak podręcznika lub pracy domowej jest odznaczone w e-dzienniku jako
nieprzygotowanie do lekcji.
2. Liczba nieprzygotowań w semestrze : 4.
3. Każde nieprzygotowanie jest odnotowane w e-dzienniku. Przekroczenie dozwolonej liczby
nieprzygotowań wpływa na ocenę semestralną ponieważ wpisywane są odpowiednio oceny:
a/ kolejne 1-2 np. – 39%
b/ 3-4 np. -25%
c/ powyżej 4 np. – 0%
4. O terminie sprawdzianów pisemnych uczniowie powiadamiani są z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Oceny ze sprawdzianów liczone są z wagą 3.
5.

Jeśli na klasówce uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu, zabrana mu zostaje praca i
otrzymuje on z tego sprawdzianu ocenę 0%.

6. Poprawić można każdą ocenę ze sprawdzianu – w pierwszym umówionym z nauczycielem
terminie. Oceny ze sprawdzianu i poprawy wpisywane są do e-dziennika jako jedna ocena
wyliczona jako średnia arytmetyczna z dwóch w/w prac.
7.

Jeżeli uczeń nie stawi się na sprawdzian z powodów usprawiedliwionych zobowiązany jest
zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni w formie uzgodnionej z nauczycielem. Jeśli nie
zgłosi się w tym terminie- otrzymuje ocenę niedostateczną- 0%.

8.

Kartkówki są uzgadniane z uczniami ale mogą też być przeprowadzane bez zapowiedzi na
każdej lekcji. Obejmują one materiał co najwyżej z dwóch poprzednich lekcji. Kartkówki
(tzw.QUIZ) oceniane są w skali %, z wagą 2.

9. Kartkówki nie są poprawiane. Osoba nieobecna w dniu pisania kartkówki zobowiązana jest do
jej napisania na pierwszej lekcji języka angielskiego na której jest obecna. Odmowa napisania
kartkówki równoznaczna jest z notą 0%. Osoby po dłuższej nieobecności w szkole
spowodowanej chorobą uzgadniają terminy zaliczeń kartkówek bezpośrednio z
nauczycielem.
10. Pod koniec każdego semestru uczniowie, którzy napisali wszystkie kartkówki, mają prawo do
„wykreślenia” jednej, najsłabiej ocenionej pracy.
11. Ocena końcoworoczna liczona jest wg proporcji – 50% oceny z pierwszego semestru i 50% z
drugiego.
12. Na lekcjach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Jedyna dopuszczalna
sytuacja jest w momencie korzystania ze słownika ale tylko za zgodą nauczyciela.

13. Pod koniec semestru oceniana jest frekwencja uczniów w połączeniu z ich pracą na lekcji.
Uczniowie, którzy wykazali się 98-100% frekwencją i byli „pozytywnie” aktywni na lekcji
otrzymują ocenę celującą – 96%. Uczniowie z 90-97% frekwencją otrzymują ocenę bardzo
dobrą –85%, a uczniowie z frekwencją ponad 80% - ocenę dobrą -70%. Oceny za frekwencję
są rodzajem nagrody dla ucznia i dlatego wpisywane są do e-dziennika za jego zgodą.
14. Jeżeli uczeń otrzymał na koniec semestru lub roku szkolnego ocenę, która nie jest dla niego
satysfakcjonująca, może złożyć do nauczyciela prowadzącego zajęcia podanie z prośbą o
egzamin sprawdzający z zaznaczeniem na jaką oceną chce ten egzamin zdawać.

