Przedmiotowe zasady oceniania obowiązujący na lekcjach języków obcych
w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni.

1. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego przygotowywania się do zajęć.
Z obowiązku tego nie zwalnia nieobecność ucznia na lekcji.
2. W czasie lekcji ocenie podlegać będzie przygotowanie merytoryczne ucznia do zajęć,
jego aktywność; sprawdzane będzie czy uczeń posiada i prowadzi zeszyt, podręcznik
i ćwiczenia. Na ocenę końcową wpływać też będzie ogólny stosunek ucznia do przedmiotu.
3. Każdy uczeń ma prawo 2 raz w ciągu semestru być nieprzygotowanym do lekcji lub nie
odrobić zadania domowego. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. W
pozostałych

przypadkach

nieprzygotowanie

ucznia

będzie

skutkowało

oceną

niedostateczną. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych uczeń nie może zgłosić,
że jest nieprzygotowany.
4. Materiał obowiązujący ucznia na bieżąco obejmuje zakres trzech ostatnich jednostek
tematycznych. Znajomość tegoż materiału może być sprawdzona w formie odpowiedzi
ustnej lub pisemnej kartkówki, która może być wcześniej niezapowiedziana. Uczeń nie ma
możliwości poprawy oceny uzyskanej z w/w form sprawdzania wiedzy.
5. Wiadomości ucznia będą sprawdzane także w formie testów, a zakres materiału na
nich obowiązujący będzie wyznaczony przez działy materiału nauczania. Sprawdzian
będzie zapowiedziany co najmniej l tydzień przed terminem oraz poprzedzony lekcją
powtórkową.
W przypadku, gdy uczeń korzysta podczas sprawdzianu lub kartkówki z niedozwolonych
pomocy ( tzw. „ ściąganie”), praca zostaje mu zabrana i otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Osoby nieobecne podczas sprawdzianu uzgadniają z nauczycielem

nowy termin,

nieprzekraczający jednak 2 tygodni. W takim też terminie uczniowie mają możliwość
poprawy każdej oceny uzyskanej ze sprawdzianu.
7. Ocenie podlegać będzie też aktywność ucznia w czasie lekcji. Uczeń może być
nagradzany tzw. „plusem" lub karany „minusem". Pięć ocen plusowych skutkuje oceną
bardzo dobrą, zaś trzy minusowe - oceną niedostateczną.

8. W przypadku, gdy podana przez nauczyciela przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
budzi wątpliwości ucznia, ma on prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy
klasy o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny rocznej. Nauczyciel języka obcego
przygotowuje wówczas pisemną pracę sprawdzającą zdobytą wiedzę i umiejętności
przewidywane programem
edukacyjnymi.

nauczania dla danej klasy i zgodnie z wymaganiami

