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I.

Warunki i tryby uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny na koniec roku

1.
O uzyskanie wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych języka angielskiego może
ubiegać się uczeń, który:
1) spełnia wymagania zawarte w PSO;
2) systematycznie uczęszcza na lekcje, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;
3) terminowo i samodzielnie wykonuje wszystkie obowiązkowe prace, w tym przede wszystkim prace klasowe i
sprawdziany.
2.
Nauczyciel ustali roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej jeśli w wyniku 1-2 dodatkowych (ustnych lub
pisemnych) sprawdzianów wiadomości średnia ważona ocen cząstkowych spełniać będzie wymogi określone dla
wyższej oceny rocznej.

II.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Ocenianiu podlegają:
1. Prace klasowe.
Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Kartkówki
Kartkówki obejmują jednorodny materiał tematyczny bądź gramatyczny z ostatnich 1-3 lekcji. Kartkówki również są
zapowiadane.
3. Odpowiedzi ustne.
Odpowiedzi ustne sprawdzają opanowanie zadanej treści ale także znajomość języka angielskiego pod względem
poprawności wymowy, płynności, poprawności gramatycznej, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi itp..
4. Prace domowe
5. Aktywność na lekcji
Praca domowa prawidłowo wykonana i sprawdzona na lekcji, jak również aktywność na lekcji jest oceniana w formie
plusów ( 5 plusów = 5).
6. Kompletność materiałów dodatkowych rozdawanych uczniom na lekcji. Uczniowie mają obowiązek
przechowywanie materiałów w teczce przez okres jego ważności (1 unit). Brak – minus

7. Próbne egzaminy maturalne
Próbne egzaminy maturalne przeprowadzane są w Liceum w II i III klasie. Prace oceniane są zgodnie z kryteriami
maturalnymi . W klasie II ocena jest dobrowolna, w klasie III uczniowie dostają ocenę wagi 3,

Sprawdzanie i poprawianie prac.
1.
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace klasowe w terminie dwóch tygodni, a kartkówki w terminie jednego tygodnia.
2.
Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego sprawdzianu pisemnego nie oddawszy poprzedniego sprawdzianu
tego samego rodzaju
3.
Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. O terminie i
formie poprawy decyduje nauczyciel. Tylko wyższy stopień uzyskany z poprawy pracy klasowej jest wpisywany do
dziennika.
4.
W przypadku nieobecności na pracy klasowej uczeń jest zobowiązany do jej zaliczenia w terminie poprawkowym
(nie dłuższym niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły) wyznaczonym przez nauczyciela.
5.
Nienapisanie sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela (nieusprawiedliwione) jest podstawą do
wystawienia oceny niedostatecznej.
Prace domowe.
1.
Prace domowe muszą być odrabiane samodzielnie, starannie i w całości.
2.
Praca niestaranna lub niekompletna liczona będzie jako brak pracy domowej. Pozostawienie pracy domowej w
domu traktowane będzie jako brak pracy domowej.
Nieprzygotowania.
1.
W każdym semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny. Przy 5 godz. języka angielskiego
tygodniowo przysługują 4 nieprzygotowania .Każde kolejne nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną.
2.
Nieprzygotowanie musi być zgłoszone przez ucznia przy wyczytywaniu listy obecności. Nieprzygotowanie zgłoszone
później lub stwierdzone przez nauczyciela w trakcie lekcji oznaczać będzie ocenę niedostateczną.

3.
Nieprzygotowanie chorobowe.
Po co najmniej trzydniowej nieobecności w szkole uczniowi przysługuje jeden dzień na uzupełnienie zaległości. Ten
rodzaj nieprzygotowania nie wlicza się do puli nieprzygotowań .

Sposoby dostosowania wymagań
1.
Wymagania edukacyjne na zajęciach języka angielskiego dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości
ucznia zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami sformułowanymi przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną.
2.
W przypadku stwierdzonej dysleksji/dysgrafii błędy ortograficzne i interpunkcyjne popełniane przez ucznia
traktowane są bardziej tolerancyjnie. Wymagana jest jednak znajomość reguł pisowni i interpunkcji angielskiej. Na
kartkówkach znajomość słownictwa może być sprawdzana ustnie.

