Przedmiotowy System Oceniania Języków Obcych prawa i obowiązki ucznia w procesie nauczania –
uczenia się języków obcych.
Do obowiązków ucznia należy:
systematyczne i aktywne uczestniczenie w lekcjach,
systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
systematyczne odrabianie prac domowych i ewentualnego
zgłaszania ich braku; za brak aktualnej pracy domowej uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną,
 posiadanie na każdej lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika
i książki ćwiczeń bez możliwości dzielenia się tym obowiązkiem z
innym uczniem,
 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej(lub
kartkówce) uzgodnić z nauczycielem w ciągu tygodnia termin pracy
klasowej lub kartkówki i napisać ją,
 w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianej
pracy klasowej (kartkówce) uczeń pisze ją natychmiast po przyjściu
do szkoły tj. na najbliższej lekcji.
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2. Uczeń ma prawo do:
 Pełnej i rzetelnej informacji na temat wymagań, metod i form pracy
oraz sposobów kontrolowania wiedzy i umiejętności,
 Poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych (z wyjątkiem
kartkówek) raz w semestrze w terminie ustalonym przez
nauczyciela. Dotyczy to jednej lub kilku prac klasowych
pisanych jednocześnie (zaprzestaje się poprawiania ocen
tydzień przed kwalifikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej)
 Korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku problemów ze
zrozumieniem i stosowaniem jakiegokolwiek zagadnienia
językowego nie tylko w zakresie materiału omawianego na lekcjach
(nie dotyczy pisemnych prac klasowych)
 Dwukrotnego zgłoszenia braku przygotowania do zajęć bez
żadnych konsekwencji, (z wyjątkiem zapowiedzianych prac
pisemnych , jednak musi to zgłosić przed zajęciami.) przy 2
godz./tyg. I jednorazowego przy 1 godz./tyg.
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Zabrania się na lekcjach języka obcego:
Podpowiadania
Przygotowywania się do zajęć z innych przedmiotów
Korzystania ze źródeł niedozwolonych podczas prac klasowych
Żucia gumy
Jedzenia i picia
Niszczenia mienia szkoły.

4. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad uczniowi grozi:
 Upomnienie nauczyciela
 Ocena niedostateczna za brak przygotowania do zajęć, ściąganie
w czasie prac klasowych lub powtarzający się brak aktywności na
lekcji
 Uwaga wpisana do zeszytu wychowawczego, dziennika lekcyjnego
 Dodatkowa praca domowa.
5. Do obowiązków nauczyciela należy:
 Systematyczne i jawne ocenianie postępów ucznia (ilość i
częstotliwość prac pisemnych i ustnych ustalana jest
indywidualnie przez każdego nauczyciela)
 Informowanie klasy o pisemnej pracy klasowej na tydzień przed
planowanym jej terminem
 Dokładne informowanie ucznia o zakresie materiału
obowiązującego do testu lub sprawdzianu i organizowanie lekcji
powtórzeniowej przed sprawdzianem obejmujący szerszy zakres
materiału (np.: całego semestru lub znacznej jego części)
 Nagradzanie aktywności uczniów na lekcji przez wpisywanie
plusów do dziennika zajęć (za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę
bardzo dobrą)
 Wpisywanie minusów za brak aktywności uczniów na lekcji ( 5
minusów ocena niedostateczna)
 Sprawdzanie ilościowe prac domowych uczniów na każdej
lekcji oraz jakościowe w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w
semestrze.
 Egzekwowanie wiedzy zdobytej przez uczniów wyłącznie w
zakresie materiału, który uczeń może znaleźć w obowiązującym w
klasie podręczniku, książce ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub
materiałach dodatkowych opracowanych dla niego przez
nauczyciela ( w przypadku korzystania z materiałów dodatkowych
nauczyciel zobowiązany jest do uprzedniej analizy ich przydatności
– leksykalnej i gramatycznej na danym poziomie zaawansowania

ucznia, a ponadto do zadbania o to, aby każdy mógł otrzymać
kopię tych materiałów na własność)
 Systematyczne informowanie uczniów o wynikach ich prac
pisemnych, w ciągu dwóch tygodni od przekazania ich
nauczycielowi.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez nauczyciela w/w
postanowień uczeń ma prawo do:
 Wyjaśnienia kwestii spornej z nauczycielem
 Wyjaśnienia kwestii spornej z dyrektorem, zastępcą dyrektora lub
pedagogiem szkolnym.
7. Ustala się następujący system oceniania:
 Prace klasowe, testy, sprawdziany (ocena czerwona)
I. Poniżej 50% - ocena niedostateczna
II. 50% - 59% - ocena dopuszczająca
III. 60% - 74% - ocena dostateczna
IV. 75% - 88% - ocena dobra
V. 89% - 100% - ocena bardzo dobra
Ocenę celującą uczeń może otrzymać wówczas, gdy treść zadań
obejmuje szeroki zakres materiału i gdy stosowane są różnorodne
techniki testowania zdobytych przez ucznia umiejętności, wymaganych
na poziomie wyższym niż poziom objęty programem.

