JAK ZOSTAĆ SUPERBOHATEREM Z ANGIELSKIEGO?

DZIEŃ DOBRY!
Nazywam się Karolina Perz i jestem Twoją
nauczycielką języka angielskiego. Jestem tu po
to, aby pomóc Ci zostać superbohaterem z
języka angielskiego! Naszym wspólnym celem
jest zdobycie językowych supermocy, czyli
wszystkiego, co jest Ci potrzebne, aby
porozumiewać się w tym języku.

Żeby nam się udało, konieczna jest Twoja systematyczna praca przez cały rok szkolny,
którą będę na bieżąco sprawdzać. Poniżej znajdziesz wytyczne, które pomogą Ci osiągnąć
jak najlepsze efekty.
1. Przygotuj się na zajęcia: pamiętaj, aby mieć ze sobą podręcznik, ćwiczenia, zeszyt oraz
teczkę, a także wyposażony piórnik (koniecznie kredki lub flamastry, klej i nożyczki).
2. Ucz się systematycznie, odrabiaj prace domowe i regularnie zaglądaj do notatek z
lekcji.
3. Masz prawo do 5 nieprzygotowań w semestrze. Zgłoś to na początku zajęć, zanim
zacznę sprawdzać pracę domową. Szóste i każde kolejne nieprzygotowanie oznacza
ocenę 1.
4. Dawaj z siebie wszystko na zajęciach, na koniec każdego miesiąca otrzymasz ocenę z
pracy na lekcji o wadze 2.
• bierz czynny udział w zajęciach
• bądź skupiony na lekcjach i nie przeszkadzaj innym
• rób staranne notatki i przechowuj wszystkie materiały, które otrzymasz ode mnie
podczas zajęć oraz wszystkie swoje dotychczasowe prace
5. Na zajęciach posługujemy się językiem angielskim. Używaj go do komunikacji, nawet,
jeśli nie jesteś pewny poprawności. Możesz też pomagać sobie gestami.
6. Ucz się słówek na kartkówki, które będę zapowiadać. Punkty z kartkówek z danego
działu sumują się i otrzymasz z nich ocenę o wadze 1. Oceny z kartkówek
gramatycznych mają wagę 2.
.

7. Ucz się głośno czytać i zgłaszaj się na lekcji – za to również możesz otrzymać ocenę o
wadze 1.
8. Pisz prace pisemne i przynoś je w terminie (ocena o wadze 2). Każdy dzień opóźnienia
obniża Twoją ocenę o jeden stopień w dół.
9. Przygotowuj się do prac klasowych o wadze 3. Przed każdą klasówką masz szansę na 5
o wadze 1 jeśli zrobisz zadania typu Check Yourself. Jeśli wykonasz zadania, a ocena nie
będzie Ci odpowiadała, to nie wstawię jej do dziennika.
10. Zawsze możesz zgłosić się do wykonania prac do wyboru. Aby to zrobić, zgłoś się do
mnie najpóźniej 2 miesiące przed końcem semestru. Waga takiej pracy to 2 lub 3, w
zależności od jej rodzaju. Spis propozycji tych prac otrzymasz ode mnie na lekcji, jednak
możesz też sam coś zaproponować.
11. Za udział w konkursie języka angielskiego i otrzymanie na nim wyróżnienia otrzymasz
ocenę 6 o wadze 3
Jeśli nie było Cię na klasówce lub chcesz poprawić otrzymaną ocenę, musisz to zrobić w
ciągu dwóch tygodni od Twojego powrotu do szkoły podczas mojego dyżuru. Jeśli
otrzymałeś ocenę 1 lub 2 musisz postarać się ją poprawić.
Nie możesz poprawić złej oceny z kartkówki. Możesz jednak zgłosić się do prac do
wyboru aby poprawić swoją sytuację.
Jeśli zaproponowana przeze mnie ocena na koniec semestru lub roku Ci nie odpowiada,
zgłoś się do mnie nie później niż miesiąc przed jej ostatecznym wystawieniem.
Pomyślimy, co możesz zrobić, aby poprawić ocenę.
Przepisy regulujące sposób oceniania znajdują się w OW i pozostałych dokumentach.
Jeśli średnia ocen (z uwzględnieniem wag) wynosi 4,75, to jest ona wskazówką do
wystawienia oceny 5 jako oceny rocznej.
Aby otrzymać końcową ocenę 6 należy mieć średnią ocen min. 5,00 oraz wykonać
przynajmniej jedną pracę dodatkową w ciągu semestru. Zgłoś się do mnie jak
najwcześniej, to pomyślimy nad tematami i formą tych prac.

GOOD LUCK!

