REGULAMIN PRZEDMIOTOWY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
1. Uczniów obowiązuje podręcznik DESCUBRE CZ.1 I 2 wraz z zeszytem ćwiczeń oraz
odrabianie 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. Poza ocenami w skali 0-100 uczeń może otrzymywać plusy i minusy. Zebrane trzy
plusy dają ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy niedostateczną.
5. 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.
6. 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 w skali 0-100, bądź „+” lub „—„. Przed kartkówką uczniowie są
powiadamiani o sposobie oceniania. Kartkówka ma wagę 2.
7. Kartkówki mogą mieć formę „wejściówek” – materiał z ostatnich dwóch lekcji, bądź
„wyjściówek” – materiał z bieżącej lekcji.
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie ( brak pracy domowej, nieprzygotowanie
do kartkówki lub wypowiedzi ustnej) 3 razy w ciągu semestru.
9. Po wykorzystaniu 3 nieprzygotowań brak pracy domowej równoznaczny jest z
otrzymaniem oceny niedostatecznej (0 punktów).
10. Jeżeli uczeń nie odda zadanej pracy w wyznaczonym terminie, każdy następny tydzień
lekcyjny oznaczać będzie odjęcie 10% od oceny pracy. Usprawiedliwiony brak pracy
nie będzie się wiązał z odejmowaniem punktów.
11. Ocena końcoworoczna liczona jest wg proporcji – 50% oceny z pierwszego semestru
i 50% z drugiego.
12. Jeśli na klasówce uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu, zabrana mu zostaje praca i
otrzymuje on z tego sprawdzianu ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
13. Na lekcjach nie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, jednak uczeń
jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

