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Oceniane są:





wiadomości, które zostają podane na lekcji, zarówno z zakresu leksyki jak i gramatyki w formie odpowiedzi ustnej lub kartkówki do 3
lekcji wstecz;
testy (sprawdziany) podsumowujące koniec konkretnego działu, (zawsze poprzedzone powtórzeniem materiału);
praca na lekcji;
prace domowe i dodatkowe

Ocena na semestr to średnia ważona wszystkich ocen.
Nieprzygotowanie

Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowi przysługuje prawo do trzech nieprzygotowań w semestrze, każde
nieprzygotowanie powyżej trzeciego oznacza ocenę niedostateczną, liczoną do średniej.

Brak książek, zeszytów, pracy domowej, kart pracy (jeśli było z nich coś zadane) na ławce po dzwonku.

Nieprzygotowanie do lekcji to: brak podręcznika z zadaniem domowym, zeszytu ćwiczeń, zeszytu kiedy zadana była praca domowa, brak
pracy domowej lub jej części, brak poprawy sprawdzianu, brak uzupełnionych notatek po nieobecności w szkole. Nieprzygotowania nie
można zgłosić z pracy zapowiedzianej z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym – projekt, praca klasowa, praca dodatkowa (np.
semestralna), bądź praca dodatkowa, do której sam się uczeń zgłosił. Nie można również zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianych
kartkówek.
Sprawdziany i klasówki


Wszystkie sprawdziany/ klasówki są zapowiadane. Poprawa oceny niedostatecznej (1) jest obowiązkowa, oceny dopuszczającej (2) dobrowolna. W przypadku nieobecności, uczeń ma prawo napisać klasówkę w przeciągu 2 tygodni od terminu rozdania prac w klasie.
Uczeń ma prawo poprawić klasówkę w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny, po upływie tego czasu otrzymana ocena jest niezmienna.
Poprawa pracy pisemnej może być pisemna lub ustna – zależy to od nauczyciela.



Kartkówki mogą być niezapowiedziane. Poprawa ocen z kartkówek (1, 2) jest dobrowolna i musi nastąpić w przeciągu tygodnia od
oddania kartkówki przez nauczyciela, na konsultacjach u nauczyciela. Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub na kartkówce,
powinien napisać je w dodatkowym terminie. Poprawa sprawdzianu w zeszycie jest obowiązkowa.



Ocena z poprawki wpisywana jest do dziennika obok oceny poprawianej; obie oceny liczą się do średniej semestralnej lub
końcoworocznej.

Praca na lekcji:


Za pracę na lekcji uczeń może być nagrodzony „plusem”/”plusami” lub oceną. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę (cząstkową) bardzo
dobrą. Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą bądź celującą za wyjątkową aktywność na lekcji.



Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji i nie umie odpowiedzieć na zadane przez nauczyciela pytanie dotyczące omawianego materiału,
otrzymuje ostrzegawczy „minus”. Trzy minusy to ocena (cząstkowa) niedostateczna za pracę na lekcji.



Uczeń może również otrzymać ostrzegawczy „minus”, jeśli mimo upomnień, uporczywie lub celowo zniekształca wymowę znanych mu
angielskich słów.

Zasady ogólne:
•

Uczeń obowiązkowo prowadzi zeszyt oraz teczkę na dodatkowe prace i kserokopie (wyłącznie do języka angielskiego). Na zajęcia należy
zawsze przynosić swoją książkę, zeszyt i ćwiczenia + ewentualne dodatkowe materiały, chyba, że nauczyciel ustali inaczej.

•

O ocenach proponowanych semestralnych i końcoworocznych nauczyciel informuje na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną. Ocena
proponowana może ulec zmianie. Uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o ocenę wyższą niż
przewidywana w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że:
- nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań,
- zaliczył wszystkie prace klasowe w pierwszym terminie,
- z prac klasowych i sprawdzianów w danym semestrze ma co najmniej 50% ocen takich o jaką się ubiega
- ma uzupełniony zeszyt, zeszyt ćwiczeń i podręcznik
- jego średnia ocen wynosi co najmniej 1,4 przy ubieganiu się o ocenę dopuszczającą, 2,4 - dostateczną, 3,4 - dobrą, 4,4 – bardzo dobrą.
Nauczyciel ustala wtedy z uczniem indywidualnie zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania, zapisuje je w postaci kontraktu. Nie dotyczy to
oceny celującej.

•

Braki w materiale wynikające ze spóźnień lub nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić !

•

Uczeń, który wyraża chęć poprawy oceny:

- powinien zadbać o to by regularnie poprawiać prace i zaliczenia w ciągu całego roku szkolnego, co jest warunkiem wyznaczenia zadania lub
projektu poprawiającego ocenę,
- uczęszcza na konsultacje przedmiotowe, na których omawia z nauczycielem formę projektu lub zadania,
- regularnie konsultuje i zalicza poszczególne etapy przydzielonego projektu czy zadania .
•

Nauczyciel nie sprawdza pracy ucznia, który ściągał. Uczeń taki otrzymuje ocenę niedostateczną.
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WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ROCZNE / SEMESTRALNE
ocena celująca (6) – uczeń wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami na tle klasy, pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany, zawsze aktywnie
uczestniczy w lekcji, wykonuje ćwiczenia dodatkowe (poza zadawanymi w klasie) na czas, bierze udział w konkursach, oceny uzyskane z prac
klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości powinny być równe 5, a wśród ocen cząstkowych powinny znajdować się oceny celujące.
W semestrze należy wybrać i przeczytać jedną lekturę (wybraną po konsultacji z nauczycielem) i zgłosić nauczycielowi gotowość rozmowy na
temat przeczytanej książki.
ocena bardzo dobra (5) – uczeń pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany, aktywnie uczestniczy w lekcji, oceny uzyskane z prac
klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości powinny być równe 5.
W trakcie roku szkolnego należy wybrać i przeczytać jedną lekturę (wybraną po konsultacji z nauczycielem) i zgłosić nauczycielowi gotowość
rozmowy na temat przeczytanej książki.
ocena dobra (4) – uczeń pracuje zazwyczaj systematycznie, rzadko bywa nieprzygotowany, stosunkowo aktywnie uczestniczy w lekcji, oceny
uzyskane z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości nie powinny być niższe niż 4.
ocena dostateczna (3) – uczeń mało aktywnie uczestniczy w lekcji, dość często bywa nieprzygotowany, oceny uzyskane z prac klasowych,
kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości nie powinny być niższe niż 3.
ocena dopuszczająca (2) – uczeń prawie w ogóle nie uczestniczy w lekcji, jest bardzo często nieprzygotowany, oceny uzyskane z prac klasowych,
kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości nie powinny być niższe niż 2.
ocena niedostateczna (1) – uczeń nie spełnia wszystkich wymagań podanych do oceny dopuszczającej (2).
Formy prac dodatkowych:
• Zaliczenie lektury – opowiedzenie treści książki, którą uczeń przeczytał po uzgodnieniu z nauczycielem
• Projekt na wcześniej uzgodniony temat – samodzielnie wykonany plakat i jego prezentacja ok 2- 3min płynnego opowiadania
• Free speach – wypowiedź na jeden z tematów ustalonych przez nauczyciela, np. My room, My family, My free time,itp.
Uczeń opowiada przez ok 2-3 min płynnie na dany temat.
Prace wymienione powyżej mogą posłużyć jako poprawa oceny niedostatecznej wynikającej z braku nieprzygotowań lub minusów otrzymanych na
lekcji. Ocena z pracy nie kasuje oceny niedostatecznej, w przypadku poprawy, nie można otrzymać oceny wyższej niż 5.
Praca dodatkowa może być wykorzystana w przypadku chęci poprawy oceny na semestr bądź na koniec roku jeśli uczeń spełnia wcześniej
wspomniane wymagania konieczne by ubiegać się o poprawę.
SKALA OCEN:
Ocena jest wystawiana na podstawie zgromadzonych punktów przeliczanych na procenty.

ocena celująca (6)

KARTKÓWKI
---------------

KLASÓWKI / SPRAWDZIANY
98- 100 %

ocena bardzo dobra (5)

90 – 100%

90 – 97%

ocena dobra (4)

80 – 89 %

80 – 89 %

ocena dostateczna (3)

70 – 79 %

70 – 79 %

ocena dopuszczająca (2)

60 – 69 %

60 – 69 %

ocena dopuszczająca (1)

poniżej 60 %

poniżej 60 %

Na zajęciach obowiązują ogólnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania

► Sala ma być przygotowana do zajęć przed lekcją [czysta podłoga + czysta tablica + kreda + czyste biurko i krzesło nauczyciela].
► NIE jemy, NIE pijemy [chyba, że za pozwoleniem], NIE żujemy gumy.
► Podnosimy rękę, gdy chcemy o coś zapytać lub udzielić odpowiedzi
► Przed zajęciami proszę schować wszelkie urządzenia muzyczne [MP3, i-Pod etc.] i zdjąć z szyi słuchawki.
► NIE rzucamy ŻADNYMI przedmiotami.
► Szanujemy swoją i cudzą własność. Nie niszczymy książek!!! – nie piszemy i nie rysujemy po nich
► Zostawiamy po sobie porządek.
► Proszę codziennie w domu poświęcić przynajmniej 10 minut na powtórzenie materiału z lekcji.
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