Drogi Czwartoklasisto!
W ciągu roku szkolnego będę oceniała:
1. Twój zeszyt. Pamiętaj, jego wygląd świadczy o Tobie. Zeszyt jest Twoją pomocą, a jego
systematyczne prowadzenie pomoże Ci przypomnied sobie wszystkie ważne informacje
omawiane na lekcji i przygotowad się do sprawdzianu. W przypadku nieobecności na lekcji
zeszyt należy uzupełnid.
2. Pracę na lekcji–za aktywną pracę na lekcji możesz dostad „+”, który potem zmieni się na
punkty bonusowe. Jeśli Twoja praca na lekcji nie będzie właściwa możesz dostad „-’’ co
wpłynie na obniżenie Twojej oceny.
3. Prace domowe – na wykonanie dłuższych prac (np. projekt, praca pisemna) będziesz miał
zwykle tydzieo.Wszystkie zaległe prace domowe musisz uzupełnid jak najszybciej. Każda
praca oddana po terminie powoduję utratę 2 punktów. Za niewykonaną pracę do dziennika
zostaje wstawione 0 punktów.
4. Prace klasowe– czyli duże sprawdziany będą zapowiedziane, co najmniej tydzieo wcześniej i
poprzedzone powtórzeniem wiadomości. Na poprawę sprawdzianu masz dwa tygodnie. W
takim wypadku ostateczną ocenę ze sprawdzianu stanowi średnia ocen uzyskanych z pracy
klasowej i poprawy. Masz obowiązek poprawy pracy klasowej, jeśli otrzymałeś poniżej 40%
punktów.
5. Kartkówki – mogą byd zapowiedziane lub nie (10 punktów). Kartkówek nie możesz
poprawiad.
6. Dyktanda – mogą byd zapowiedziane lub nie (10-15 punktów). Dyktand nie możesz
poprawiad jednak zawsze musisz wykonad poprawę dyktanda w zeszycie.
7. Znajomośd lektury – omawianie lektury poprzedzone jest sprawdzeniem wiadomości ztreści
(10-15 punktów) . Na sprawdzianie oraz w trakcie omawiania lektury należy mied książkę by
szukad w niej niezbędnych informacji.
8. Prace pisemne pisane w klasie (20-30 punktów)
Oceny dodatkowe możesz uzyskad za:
1. Prace dodatkowe, za które możesz uzyskad 4% w roku szkolnym.
2. Bonus za przygotowanie do zajęd. Mogę przyznad Ci bonus w wysokości 4% (2 x 2 % na
koniec każdego semestru), jeśli byłeś przygotowany do każdych zajęd i nie przekroczyłeś
limitu nieprzygotowao (prace domowe przynoszone w terminie, potrzebne przybory i
materiały).

3. Zadania dodatkowe, za które możesz otrzymad dodatkowe punkty na sprawdzianie lub pracy
pisemnej (maksymalnie10% bazy punktów) bez względu na wynik sprawdzianu.
4. Bonus nauczycielski, czyli bonus w wysokości maksymalnie 3% rocznie, który mogę przyznad
Ci za wyjątkowe zaangażowanie oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Uczeo przygotowany do lekcji to uczeo, który ma podręcznik, dwiczenia, zeszyt oraz ewentualną
pracę domową lub lekturę.


W ciągu semestru możesz zgłosid 3 nieprzygotowania bez ponoszenia konsekwencji. Musisz
jednak zgłosid ten fakt przed lekcją, w trakcie sprawdzania listy obecności.



Po wykorzystaniu 3 nieprzygotowao otrzymujesz -0,5%. UWAGA! Każde niezgłoszone
nieprzygotowanie powoduje utratę 1%.



Twoje nieprzygotowanie nie obejmuje sprawdzianów, lektur oraz wypracowao,
czyliwszystkiego, cojestzapowiedziane, co najmniej tydzieo wcześniej.



W przypadku nieobecności z powodu choroby nie musisz zgłaszad nieprzygotowania, lecz w
ciągu tygodnia powinieneś uzupełnid wszystkie braki.

To wszystko, na co powinieneś zwrócid uwagę na lekcjach języka polskiego. Bardzo proszę o Twój
podpis, który jest potwierdzeniem przyjęcia wyżej wymienionych zasad. Życzę Ci powodzenia 

……………………………………………
Data, podpis ucznia

