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I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W PROCESIE NAUCZANIA

1. Do obowiązków ucznia należy:
- systematyczne i aktywne uczestniczenie w lekcjach, uczeń jest zobowiązany do uzupełniania na 
bieżąco
ćwiczeń i ustnego utrwalania lekcji na każdą następną,
- systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 
- posiadanie na każdej lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika i książki ćwiczeń i/lub innych 
pomocy, o których przyniesienie wcześniej prosił nauczyciel,
- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej (sprawdzianie lub kartkówce), 
uczeń ma obowiązek napisania jej w okresie do trzech tygodni, w terminie ustalonym przez 
nauczyciela. Brak podejścia do sprawdzianu w/w terminie skutkuje ocena niedostateczną,
- poprawienie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, o ile ocena ta nie wyniknęła z naruszenia 
przez ucznia zasady samodzielności (ściąganie),
- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianej pracy klasowej (kartkówce), 
napisanie jej natychmiast po przyjściu do szkoły tj. na najbliższej lekcji.

2. Uczeń ma prawo do:
- pełnej i rzetelnej informacji na temat wymagań, metod i form pracy oraz sposobów kontrolowania 
wiedzy i umiejętności,
- 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),
- uczeń na pierwszej lekcji po dłuższej nieobecności w szkole może nie być przygotowany, jeżeli 
nieobecność związana była z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go usprawiedliwiają,
- uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu ustalenia
formy wyrównywania braków lub pokonania trudności.

3. Na lekcjach języka angielskiego zabrania się:
- przygotowywania się do zajęć z innych przedmiotów, korzystania w pracowniach z komputerów 
do celów innych niż przygotowanie zadań wyznaczonych przez nauczyciela,
- korzystania ze źródeł niedozwolonych podczas kartkówek i prac klasowych, podpowiadania, 
- żucia gumy,
- jedzenia i picia napojów innych niż woda,
- używania telefonu komórkowego,
- niszczenia mienia szkoły.

4. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad uczniowi grozi:
- upomnienie nauczyciela, (ponowne upomnienie za ten sam rodzaj nagannego zachowania skutkuje
zgłoszeniem incydentu wychowawcy klasy),
- ocena niedostateczna za brak pracy na lekcji, ściąganie w czasie prac klasowych, lub powtarzający
się brak aktywności na lekcji,
- uwaga wpisana do dziennika lekcyjnego.

5. Do obowiązków nauczyciela należy:
- systematyczne i jawne ocenianie postępów ucznia (ilość i częstotliwość prac pisemnych i ustnych 
ustalana jest indywidualnie z klasą lub grupą),



- informowanie klasy o pisemnej pracy klasowej na dwa tygodnie przed planowanym jej terminem i
umieszczanie informacji o niej w dzienniku elektronicznym Librus (Terminarz),
- dokładne informowanie ucznia o zakresie materiału obowiązującego do testu lub sprawdzianu i 
organizowanie lekcji powtórzeniowej przed sprawdzianem obejmującym szerszy zakres materiału,
- 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 i wskazanych dla niego przez nauczyciela,
- 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, wicedyrektorem lub pedagogiem szkolnym.

II. FORMY OCENIANIA
- punktowa/ cyfrowa; progi procentowe (zgodne z WZO)
0 - 44% - ocena niedostateczna
45% - 59% - ocena dopuszczająca
60% - 74% - ocena dostateczna
75% - 89% - ocena dobra
90% - 97% - ocena bardzo dobra
98% - 100% - ocena celująca
- w postaci plusów/minusów – za aktywność/brak aktywności, zaangażowania na lekcji: 5 plusów/
minusów na ocenę bardzo dobrą/niedostateczną (na zajęciach jęz. ang. z podręcznika) oraz 3 plusy/
minusy na ocenę bardzo dobrą/niedostateczną (na zajęciach z konwersatorium). Plusy i minusy nie 
redukują się wzajemnie.

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ORAZ WAGI 
PRZYZNAWANE DLA RÓŻNYCH FORM PRACY
- sprawdziany - zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem (wpis w Librusie) (waga 4)
- kartkówki – krótka forma sprawdzenia wiedzy z 1-3 ostatnich tematów (waga 1-2)
- Zadania domowe (waga 1-2)
- wypowiedzi ustne (na forum/ w grupie/w parach) (waga 1-2)
- prace pisemne (długoterminowe) – za nieoddanie pracy w wyznaczonym terminie uczeń 
otrzymuje ndst, ocena z pracy oddanej po terminie znajdzie się w Librusie obok oceny poprawianej 
(waga 2-3)
- aktywność (waga 1)
- praca na lekcji (indywidualnie/w parach/w grupach) (waga 1)
- zadania dodatkowe (np. mini-projekty przedmiotowe) (waga 1-2)
- konkursy/olimpiady przedmiotowe – za otrzymane wyróżnienia (waga 3-4)

Uczeń może dwukrotnie w ciągu semestru (na zajęciach jęz. angielski podręcznik) i tylko raz (na 
zajęciach konwersatorium) zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (np. brak książki, brak ćwiczeń, brak 
zadania domowego, nieprzygotowanie z wiedzy). Fakt ten uczeń zgłasza niezwłocznie po wejściu 
do sali lekcyjnej i czeka, aż nauczyciel to odnotuje. Zgłoszenie nieprzygotowania z wiedzy/ braku 
pracy domowej dopiero podczas kontrolowania jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć nie dotyczy prac 
długoterminowych, zapowiadanych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (np. prace pisemne, 
prezentacje ustne)! Brak przygotowania w takiej sytuacji jest równoznaczne z uzyskaniem oceny 
niedostatecznej. Ocenę taką uczeń może poprawić na kolejnej lekcji. 



IV. POPRAWIANIE OCEN
- ze sprawdzianów – uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną w okresie do 3 tygodni 
od podania/wpisania wyników , w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem. Uczeń ma prawo 
do poprawy oceny dopuszczającej ze sprawdzianu.
- z kartkówek – uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną.
Ocena poprawiona znajdzie się w dzienniku obok oceny poprawianej. Uczeń, który nie pisał 
sprawdzianu/ kartkówki z powodu nieobecności, otrzymuje ,,0’’ i ma obowiązek napisać go/ją w 
ciągu 3 tygodni od oddania prac i wpisania ocen w Librusie. Jeśli tego nie zrobi, nauczyciel ma 
prawo sprawdzić jego wiedzę w dowolnym terminie.

V. OCENA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
- Ocena klasyfikacyjna z języka angielskiego jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen 
cząstkowych. 
Ocena śródroczna i roczna z komponentu język angielski - podręcznik (4 godz/tyg lub 3 godz/tyg 
dla klas pierwszych po szkole podstawowej) stanowi 80% oceny całkowitej z przedmiotu język 
angielski. Ocenę śródroczną i roczną z przedmiotu język angielski wystawia nauczyciel wiodący, po
konsultacji z drugim nauczycielem przedmiotu.
- Przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna ucznia liceum może ulec podwyższeniu ze względu na
wyjątkowe zaangażowanie i osiągnięcia ucznia w dziedzinie języka angielskiego, a za wyróżnienia 
uzyskane w konkursach i olimpiadach oraz zajęcie premiowanych miejsc uczeń może otrzymać 
dodatkowe oceny celujące o wadze 3 lub 4, w zależności od rangi konkursu. 


