WYMAGANIA EDUKACYJNE
NAUCZYCIEL: Anna Maluty
1. Uczeń ma obowiązek tak opanować materiał, aby swobodnie posługiwać się
językiem, czytać płynnie i ze zrozumieniem oraz opanować podstawowe formy i
struktury gramatyczne.
2. Uczeń ma obowiązek nosić na każdą lekcję podręcznik, ćwiczenia i zeszyt
przedmiotowy. Każdorazowy brak powinien być zgłaszany przed lekcją i będzie on
odnotowywany w dzienniczku ucznia / zeszycie przedm.
3. Wiedza uczniów będzie sprawdzana poprzez odpowiedź ustną, testy (po każdym
rozdziale/module), kartkówki oraz zadania domowe.
4. Testy zapowiadane są z tygodniowy wyprzedzeniem i poprzedzone są lekcją
powtórzeniową. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej do dwóch tygodni
od oddania pracy. Po upływie dwóch tygodni żadna ocena nie będzie mogła być już
poprawiona. Termin poprawy pracy pisemnej ustala uczeń wraz z nauczycielem.
Jeżeli uczeń nie podejdzie do poprawy w wyznaczonym terminie wtedy nadal
obowiązuje go okres 14 dni na poprawę licząc od dnia oddania pracy!!! Prace
pisemne będzie można poprawiać po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
5. W przypadku choroby i dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek
uzupełnić notatki z lekcji, zadania w zeszycie ćwiczeń oraz jeśli nie pisał testu
/kartkówki ma obowiązek go napisać do dwóch tygodni po powrocie do szkoły.
6. Zadania domowe są obowiązkowe! Jeśli uczeń nie odrobił zadania ( 3 braki zadań
to ocena ndst) to ma obowiązek nadrobić zaległości na następną lekcję.
6. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać "+". Pięć plusów to ocena bdb (5).
7. Postępy ucznia w nauce będą oceniane wg skali:
0 - 39% niedostateczny (ndst) - 1
40 - 55% dopuszczający (dop) - 2
56 - 71% dostateczny (dst) - 3
72 - 87% dobry (db) - 4
88 - 98% bardzo dobry (bdb) -5
99 - 100% celujący (cel) - 6
8. Uczeń ma prawo zgłosić raz na semestr nieprzygotowanie do lekcji (np), jednak
nieprzygotowanie nie będzie obowiązywało przed zapowiedzianym testem czy
kartkówką.
9. Uczniowie posiadający opinię z PPP będą oceniani wg zaleceń Poradni.

