Regulamin zajęć z jęz. polskiego kl. I 2017/18
poziom podstawowy i rozszerzony
I Na zajęcia należy przynosić : własny podręcznik, kserokopie otrzymane od nauczyciela lub
omawianą lekturę oraz zeszyt do robienia notatek podczas lekcji. Zeszyty powinny być
przynajmniej 100 kartkowe, gdyż notatki z lekcji będą niezbędne do przygotowania się do
sprawdzianów i egzaminu maturalnego. (Należy założyć teczkę z koszulkami, aby trzymać w niej
kserokopie.)
II Uczeń zakłada również drugi zeszyt do prac domowych. Wszystkie prace wiążą się z
przygotowaniami do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego. Zeszyt z pracami domowymi ,
należy przynosić w terminie rozliczania prac domowych.
III Oceny z wagą 3 uzyskuje się za :a) sprawdziany z : wiedzy np. z epok literackich, b) prace
klasowe tj.: rozprawki, analizy utworów literackich, analizy innych tekstów kultury ;
IV Oceny z wagą 2 uzyskuje się za :a) kartkówki np. z lektur, filmów itp.
V Oceny z wagą 1 uzyskuje się za: a) samodzielnie przygotowywane opracowania wyznaczonych
zagadnień; b) odpowiedzi ustne; c)wypracowania pisane w domu; d) prace domowe ( część prac
oceniane jest na 25p.); e) testy- rozumienie tekstu czytanego; f) za pracę na lekcji i udział w
zajęciach dodatkowych, np. filmowych, teatralnych, prace konkursowe , zeszyty i.t.p.
VI Oceny z prac klasowych i kartkówek ( analizy, sprawdziany wiedzy z epok, z lektur i.t.p.)
będzie można poprawiać w soboty lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Niedotrzymanie terminu poprawy ( w sposób nieusprawiedliwiony) może spowodować ,że nie
będzie można kolejny raz poprawiać danego tematu.
VII Wszystkie prace klasowe , sprawdziany oraz prace domowe muszą być napisane
w danym semestrze. Brak prac jest równoznaczny z oceną 0 p.
VIII Nieobecności na zajęciach :a) należy uzupełniać omówiony materiał. ( np. przez
kopiowanie notatek !)
IX Wypracowania i inne zadane prace pisemne należy przynosić w wyznaczonych terminach.
Zwłoka w oddaniu pracy spowoduje obniżenie oceny o 5% za każdy dzień opóźnienia. Wyjątkiem
są długotrwałe usprawiedliwione nieobecności, ale należy zadaną pracę przynieść nie później niż
tydzień po powrocie do szkoły. Jeżeli zwłoka w dostarczeniu pracy przekroczy 2 tyg., dana osoba
otrzymuje „0” pkt. Ocena „0” pkt. nie zwalnia z obowiązku przyniesienia pracy. W sytuacjach
wyjątkowych ,np. koniec semestru w/w termin może zostać skrócony.
W przypadku, kiedy wypracowanie pisane w domu zostanie ocenione poniżej 55p. może być
poprawione, ale nie później niż 2 tygodnie po oddaniu ocenionej pracy.
X Wyjścia do kina i teatru , na wystawy i.t.p. są obowiązkowe ! Będą wiązały się z pracą na
zajęciach lub mogą być wykorzystywane w tematach prac klasowych ,domowych. Osoby
nieobecne muszą we własnym zakresie uzupełnić program . Niewywiązanie się będzie skutkowało
oceną „ 0” p.
XI Prace niesamodzielne , np. skopiowane( nawet częściowo) ze stron internetowych nie będą
zaliczane. Mogą być ocenione na „0” pkt. lub ocena może zostać obniżona !
XII Za nieobecność nieusprawiedliwioną na zapowiedzianej pracy klasowej, kartkówce uczeń
otrzymuje „0” pkt.
Z tym, że ma obowiązek napisać pracę w terminie poprawkowym , ale nie ma możliwości
poprawy.
XIII Osoby, które nie stawiły się na pracy klasowej lub kartkówce w wyniku krótkotrwałej
( np. jednodniowej) nieobecności muszą pracę napisać od razu po powrocie do szkoły w
terminie wskazanym przez nauczyciela. Prace takie będą oceniane od 5 pkt. niżej niż pisane
w pierwszym terminie.
XIV Ocenę „0” pkt. może otrzymać osoba, która : a) miała przygotować samodzielną
wypowiedź i nie przygotowała jej lub nie stawiła się w wyznaczonym terminie, b) nie
zaliczyła zadania ( tj. : pracy klasowej, kartkówki, pracy domowej)obowiązującego w danym
semestrze.

XV Można zgłosić 2 nieprzygotowania ( na piśmie z datą) w semestrze .Tj: nieprzygotowanie np.:
tekstu z podręcznika lub z kserokopii, lektury, brak pomocy wymienionych w pkt. I. Nie można
wykorzystać nieprzygotowania na zapowiedzianych sprawdzianach lub kartkówkach.
XVI Po wykorzystaniu 2 zgłoszeń nieprzygotowania, kolejne będą notowane w dzienniku ( i w edzienniku) - cztery ,to ocena „o”.
W ten sam sposób będą traktowane spóźnienia bądź nieobecności na zajęciach ( jeżeli ktoś
będzie obecny na innych lekcjach w danym dniu ! )
XVII Poprawy prac obliczane są w stosunku 50% słabszej , 50% wyższej oceny.
XVIII Poprawa oceny sródrocznej ( tzw. semestralnej) może nastąpić przez
przystąpienie do egzaminu pisemnego składającego się z dwóch części :
a) wypracowanie ( rozprawka lub analiza wiersza ),
b) test wiedzy z materiału obowiązującego w danym semestrze.
XIX Poprawa prognozowanej oceny rocznej:
a) przez poprawę otrzymanych wcześniej ocen ze sprawdzianów i kartkówek;
b) przez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego;
Poziom rozszerzony obowiązuje w/w regulamin.
Dodatkowo:
I O przyjęcie na zajęcia rozszerzone może ubiegać się uczeń , który uzyskał z podstawy
przynajmniej 55 pkt.
II Uczeń, który uczęszcza na zajęcia rozszerzone musi uzyskać w danym semestrze ocenę
przynajmniej 55 pkt. z obu poziomów , aby kontynuować naukę na poziomie rozszerzonym.
Jeżeli nie uzyska takiej oceny może przystąpić do testu sprawdzającego z danego semestru lub
roku.

Przedmiotowy system oceniania, tj. wymagania edukacyjne niezbędne do
otrzymania przez ucznia poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych oraz rozkład treści programowych w danym semestrze
zamieszczone są na stronie szkoły w zakładce: statut i regulaminy.

