Uczeń ma obowiązek:
- systematycznie uczęszczać na lekcje matematyki , uważnie i aktywnie brać w nich udział
- uzupełniać braki spowodowane nieobecnościami
- prowadzić zeszyt i zeszyt ćwiczeń
- wykorzystywać podręcznik do utrwalania nowych pojęć, wiadomości i umiejętności
- systematycznie odrabiać zadania domowe
- przynosić potrzebne pomoce dydaktyczne (zapowiedziane wcześniej)
Uczeń nie powinien :
- spóźniać się na lekcje
- przeszkadzać na lekcjach i samowolnie zmieniać ustalone miejsce w sali
- wychodzić do toalety w czasie lekcji
Zasady sprawdzania osiągnięć postępów ucznia.
Sprawdzanie osiągnięć postępów cechuje obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja,
systematyczność i jawność. Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia PPP.
Kontroli osiągnięć podlegają: sprawdziany, kartkówki ,zadania domowe ,praca w grupach i
samodzielna ,aktywność na zajęciach ,zeszyt ćwiczeń ,wytwory pracy własnej ucznia ,pokaz,
prezentacje indywidualne i grupowe ,trzy prace kontrolne sprawdzające postępy ucznia w nauczaniu
matematyki (Sesja z plusem)
Pisemny sprawdzian godzinny obejmuje materiał z jednego działu. Zapowiedziany jest co najmniej
na tydzień przed planowanym terminem, poprzedzony jest lekcją powtórzeniową .
Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej (w terminie ustalonym przez nauczyciela), przy
czym obie oceny nauczyciel umieszcza w dzienniku i uwzględnia przy klasyfikacji semestralnej czy
końcoworocznej. Uczniowie nieobecni na pracy klasowej(bez usprawiedliwienia) piszą ją w
pierwszym dniu, w którym odbywa się kolejna lekcja przedmiotu, a w przypadku dłuższej
nieobecności na lekcji ustalonej z nauczycielem.
Kartkówka sprawdza podstawowe umiejętności, stosowanie schematów opanowanych na ostatnich
kilku lekcjach oraz systematyczność pracy. Może być niezapowiedziana.
Prace pisemne oceniane są według skali punktowej określanej przez nauczyciela i przeliczane są skalą
procentową odpowiadającą skali ocen.
100%-95% - ocena celująca
90% - 85% - ocena bardzo dobra
84% - 70% - ocena dobra
69% - 50% - ocena dostateczna
49% - 30% - ocena dopuszczająca
Do oceny wyrażonej stopniem dodajemy plus (+) lub (-) przy górnej lub dolnej granicy procentowej
punktów.
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace nie później niż 14 dni od napisania pracy.
Sprawdziany są do wglądu rodziców (opiekunów) u nauczyciela w ustalonym wcześniej terminie
(konsultacje, zebranie ).
Praca domowa ucznia może być sprawdzana na lekcji w formie odpowiedzi przy tablicy.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dydaktycznych trzykrotnie w ciągu semestru , ma
prawo zgłosić brak zadania domowego trzykrotnie w ciągu semestru.
Aktywność na lekcji.
- plus (+) uczeń może otrzymać za częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych
odpowiedzi na lekcji, krótkie prace domowe.
- minus (-) uczeń może otrzymać za brak zeszytu lub środków dydaktycznych potrzebnych do
lekcji, a wskazanych przez nauczyciela, , nie udzielanie odpowiedzi na krótkie pytanie z
zakresu pracy domowej.
Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco ( za każde pięć zdobytych aktywności).
+++++ bdb ; ++++- db. ; +++-- dst ; ++---- dop ; +---- ndst.
Wymagania z poszczególnych działów w rozkładzie materiału na stronie www.sp2dobczyce.pl

