
Zasady pracy na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII

Zasady pracy na lekcji:

1.Uczeń przychodzi na lekcje punktualnie.
2.Uczeń jest przygotowany do każdej lekcji, tzn. ma uzupełniony zeszyt przedmiotowy, odrobione
prace domowe, ma potrzebne do lekcji pomoce i materiały.
3.Uczeń zajmuje podczas lekcji  stałe  miejsce.  W uzasadnionych przypadkach,  po uzgodnieniu
z nauczycielem, może zmienić miejsce.
4.Podczas lekcji nie spacerujemy po klasie.
5.Podczas lekcji uczeń nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy.
6.Uczeń zobowiązany jest do zachowania ciszy i spokoju podczas lekcji, by nie zakłócać i nie
utrudniać pracy innym. Jeśli chce się wypowiedzieć, podnosi w górę rękę, i po otrzymaniu zgody
nauczyciela odpowiada. Podczas zajęć uczeń słucha, co mówią inni, nie przeszkadza.
7.Uczeń po skończonej lekcji  zobowiązany jest  do uporządkowania swojego stanowiska pracy
(posprzątania stolika oraz miejsca wokół niego, zasunięcia krzesełka) 
Zasady oceniania:
-na  lekcjach  języka  polskiego  oceniane  są  obszary:  aktywność  na  lekcjach,  prace  pisemne
i wypowiedzi ustne na lekcjach, testy, zadania domowe, przygotowanie uczniów do zajęć;
-ocena  zależy  od  poziomu  wymagań  na  dany  stopień,  sposobu  rozwiązania,  prezentacji
rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);
-uczeń  ma  obowiązek  systematycznego  i  estetycznego  prowadzenia  zeszytu  przedmiotowego,
który również podlega ocenie;
-po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;
-w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia 2 razy nieprzygotowania do lekcji,  bez podania
powodu;
-sprawdziany  wiadomości  (testy,  dyktanda),  zadania  klasowe  będą  zapowiadane  z  1–
tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do 2 tygodni;
-czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min.;
-sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących. 
zasad przeliczania:

100% - ocena celująca

99%-91% ocena bardzo dobra

90%-76% - ocena dobra

75%-51% - ocena dostateczna

50%-41% - ocena dopuszczająca

40%-0% - ocena niedostateczna



-prace pisemne (kartkówki) z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy 
lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie,
-każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać biorąc udział 
w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub 
stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem).
Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego 
oraz opanowania wiadomości i umiejętności. 
W stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża się wymagania tylko 
na podstawie dostarczonej przez Rodziców opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
(Uczniowie nie otrzymują oceny z dyktanda,  przy ocenie wypowiedzi pisemnych uczniów 
nie bierze się pod uwagę czytelności i estetyki zapisu).


