Umowa przedmiotowa dla przedmiotu uzupełniającego
„Konwersatorium z języka angielskiego”
1.Obowiązujący program nauczania:
Program nauczania przedmiotu konwersatorium w II i III klasie o profilu humanistycznym,
opracowany przez Panią Danutę Majmurek.
2.Terminy sprawdzianów ustnych i sposoby oraz zasady ich zaliczania:
Sprawdziany są zapowiadane i są obowiązkowe.
W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń jest zobowiązany zaliczyć go nie
później niż 2 tyg. od powrotu do szkoły. Niezaliczone sprawdziany skutkują wpisem „0” i mają
negatywny wpływ na ocenę końcową.
3.Ocenianie ucznia:
Uczeń jest przygotowany na każdą lekcję i może być pytany z 3 ostatnich tematów.
Ma możliwość zgłoszenia 1 raz „np.” w każdym półroczu. Zgłoszenia można dokonać tylko i
wyłącznie przed rozpoczęciem lekcji i nie dotyczy to zajęć, na których ma być przeprowadzony test
wiadomości, zapowiedziany z wyprzedzeniem.
W przypadku korzystania ze ściągi lub innych niedozwolonych pomocy podczas kartkówek,
sprawdzianów lub testów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczeń może otrzymać stopień za:
sprawdzian/odpowiedź ustną, kartkówki, prezentacje, pracę na lekcji, projekty, aktywność (5 plusów
= bardzo dobry, 5 minusów = niedostateczny), zadania domowe (przygotowanie do lekcji w domu).
4.Sposoby i zasady uzupełniania braków:
W przypadku nieobecności na lekcjach przy wykorzystanym „np” uczeń ma obowiązek nadrobić braki
w wiadomościach i umiejętnościach już na następną lekcję.
W przypadku ciągłej nieobecności przez minimum 2 tygodnie, przy wykorzystanym limicie „np.”,
uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć. Braki w wiadomościach i umiejętnościach należy
uzupełnić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. O zasadności tej możliwości decyduje
nauczyciel.
5. Stopnie są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciel na
ustny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów powinien je uzasadnić.
Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu i poprawy na lekcji a jego rodzice
(prawni opiekunowie) mogą je otrzymać do wglądu podczas zebrań lub indywidualnych konsultacji z
nauczycielem przedmiotu.
6.Poprawianie stopni:
Uczeń ma prawo do poprawy stopnia bieżącego w terminie ustalonym przez nauczyciela.
7. Uczeń przebywając w pracowni stosuje się do obowiązującego w niej regulaminu,
z którym jest zapoznany przez nauczyciela na pierwszych spotkaniach przedmiotowych.
8.Umowa przedmiotowa obowiązuje od 01.09.2015 r.
9.Sytuacje nie ujęte niniejszą umową reguluje Statut Szkoły/Wewnątrzszkolne Ocenianie.
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