PODKOWIAŃSKIE LICEUM nr 60
REGULAMIN PRZEDMIOTOWY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
1. Uczniów obowiązuje podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń. Obowiązkowe jest również
prowadzenie
zeszytu do notowania podczas lekcji oraz odrabiania prac domowych
zadanych przez nauczyciela.
2. O terminie sprawdzianów pisemnych uczniowie powiadamiani są z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Oceny ze sprawdzianów liczone są z wagą 3.
3. Poprawić można każdą ocenę ze sprawdzianu – w pierwszym umówionym z
nauczycielem terminie. Obydwie oceny - ze sprawdzianu i jego poprawy wpisywane
są do dziennika, ocena ostateczna stanowi 50% oceny ze sprawdzianu i 50% jego
poprawy.
4. 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
punktów. Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie również powoduje
wystawienie o punktów.
5. Kartkówki do 15 minut mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi na każdej lekcji,
obejmują one materiał co najwyżej dwóch poprzednich lekcji. Z kartkówki otrzymuje
się ocenę cząstkową- maksymalnie 25 punktów, oceny cząstkowe z 4 kartkówek
składają się na ocenę w skali 100-punktówej, wpisywaną do dziennika. Ocena
(końcowa) z kartkówek liczona jest z wagą 2.
6. Małe prace domowe, podobnie jak kartkówki oceniane są za pomocą ocen
cząstkowych- maks. 25 punktów. Oceny z 4 prac domowych składają się na ocenę w
skali 100-punktówej, wpisywaną do dziennika. Duże prace domowe, np.
wypracowania oceniane są w skali 100- punktowej. Nauczyciel, przed zadaniem pracy
domowej, będzie informował uczniów w jakiej skali będzie oceniana dana praca
domowa. Prace domowe mają wagę 1.
7. Oceniane będą również odpowiedzi ustne (dialogi na pamięć, czytanie itp.)- w
zależności od zakresu materiału- bądź w skali 25 p. bądź 100 p.. Odpowiedzi mają
wagę 1.
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie ( brak pracy domowej, nieprzygotowanie
do kartkówki lub wypowiedzi ustnej) 2 razy w ciągu semestru, zobowiązany jest
jednak przedstawić zaległą pracę domową na następnej lekcji, a materiał kartkówki
zaliczyć w formie i terminie wskazanych przez nauczyciela.
9. Po wykorzystaniu 2 nieprzygotowań brak pracy domowej równoznaczny jest z
otrzymaniem oceny 0 punktów ( w zależności od rozmiarów pracy – w skali 25 lub
100 p.) Ocenę tę można poprawić wykonują dodatkową pracę ustaloną przez
nauczyciela. UWAGA! Ocena końcowa z 0 punktów i poprawy liczona jest według
skali 50% i 50%- nie opłaca się więc nie odrabiać lekcji!
10. Ocena końcoworoczna liczona jest również wg proporcji – 50% oceny z pierwszego
semestru i 50% z drugiego.
11. Jeśli na klasówce uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu, zabrana mu zostaje praca i
otrzymuje on z tego sprawdzianu ocenę 0 punktów.
12. Na lekcjach obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych w
jakiejkolwiek formie. Mają one być schowane i wyłączone.

