
 

   
 

📚 ORGANIZACJA PRACY  

NA LEKCJACJACH JĘZYKA POLSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

✅ Podczas lekcji języka polskiego jesteś zobowiązany do:  

✓ posiadania zeszytu przedmiotowego: robisz w nim staranne i dokładne notatki – zdarzy się,  

że nauczyciel będzie Cię okresowo z tej umiejętności oceniał; 

✓ posiadania zeszytu ćwiczeń: uzupełniasz go na bieżąco; zostaje on w szkole po to, żeby uniknąć 

sytuacji, w której podczas lekcji nie masz na czym pracować – wyjątek: jeśli będziesz nieobecny  

w szkole, masz obowiązek uzupełnienia braków w domu; zdarzy się, że nauczyciel będzie Cię z tego 

obowiązku rozliczał; 

✓ posiadania tekstu lektury w dowolnej formie (woluminu, kserokopii czy PDF-u): co najmniej miesiąc 

przed jej omawianiem nauczyciel „zapowie lekturę”, co oznacza, że masz odpowiedni czas na jej 

przeczytanie, dokończenie lub przypomnienie sobie jej treści, bowiem pierwsza lekcja z cyklu zostanie 

przeznaczona na sprawdzian jej znajomości; 

✓ posiadania zeszytu lekturowego: uzupełniasz go na bieżąco; zostaje on w szkole po to, żeby uniknąć 

sytuacji, w której podczas lekcji nie masz na czym pracować – wyjątek: jeśli będziesz nieobecny  

w szkole, masz obowiązek uzupełnienia braków w domu; zdarzy się, że nauczyciel będzie Cię z tego 

obowiązku rozliczał.  

Uwaga! W przypadku niewywiązania się przez Ciebie z ww. powinności, nauczyciel może odnotować ten 

fakt w dzienniku elektronicznym jako uwagę negatywną (lekceważenie obowiązków szkolnych). 

Twoim najważniejszym obowiązkiem jest uczyć się na bieżąco, czyli przed każdymi zajęciami powtórzyć 

materiał z przynajmniej trzech ostatnich lekcji. Może to zostać sprawdzone. Jeśli z ważnych przyczyn 

nie będziesz przygotowany do odpowiedzi lub kartkówki, na początku zajęć zgłoś nauczycielowi 

nieprzygotowanie (max. 2 razy w każdym okresie).   

 

💪Podczas lekcji języka polskiego nauczyciel może sprawdzić Twoją wiedzę i Twoje umiejętności  

w następujący sposób: 

• wypowiedź ustna niezapowiedziana: jej zakres obejmuje trzy ostatnie lekcje; 

• wypowiedź ustna zapowiedziana: jej termin i zakres są wskazane przez nauczyciela oraz wpisane 

do dziennika elektronicznego z odpowiednim wyprzedzeniem; 

• recytacja, zaprezentowanie projektu lub wygłoszenie referatu: ich termin i zakres są wskazane 

przez nauczyciela oraz wpisane do dziennika elektronicznego z min. tygodniowym wyprzedzeniem;  

• kartkówka niezapowiedziana: jej zakres obejmuje trzy ostatnie lekcje;  

• kartkówka zapowiedziana: jej termin i zakres są wskazane przez nauczyciela oraz wpisane  

do dziennika elektronicznego z odpowiednim wyprzedzeniem;  

• dyktando: jego termin i zakres są wskazane przez nauczyciela oraz wpisywane do dziennika 

elektronicznego jako kartkówka zapowiedziana z min. trzydniowym wyprzedzeniem; 

• praca klasowa, czyli pisanie długich i/lub krótkich form wypowiedzi: jej zakres jest wskazany przez 

nauczyciela, jest zapowiadana oraz wpisywana do dziennika elektronicznego z min. tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

• sprawdzian: jego zakres jest wskazany przez nauczyciela, jest zapowiadany oraz wpisywany  

do dziennika elektronicznego z min. tygodniowym wyprzedzeniem; 



 

   
 

• wykonanie wskazanej przez nauczyciela podczas lekcji pracy/zadania - możesz za to otrzymać 

ocenę lub “plusik” (przed wystawieniem oceny okresowej, nauczyciel zamieni Twoje plusy  

na ocenę).  

🔎 Kartkówka i dyktando trwają max. 15 minut (+ dolicza się do tego wydłużony czas pracy dla uczniów 

ze stosowną opinią poradni psych.-ped.); po sprawdzeniu prac dostaniesz je do wglądu – zostaną one 

omówione, a następnie trafią do archiwum. 

Praca klasowa i sprawdzian trwają od 30 do 90 minut (+ dolicza się do tego wydłużony czas pracy dla 

uczniów ze stosowną opinią poradni psych.-ped.; w przypadku prac dwugodzinnych, z powodów 

organizacyjnych, uczeń posiadający opinię może dokończyć rozpoczętą pracę "po lekcjach", ale na terenie 

szkoły) – po sprawdzeniu prac dostaniesz je do wglądu, zostaną one omówione, a następnie trafią  

do archiwum, a ewentualne ich udostępniane poza klasą/szkołą nastąpi wg reguł ujętych w szkolnym 

Statucie. 

Po sprawdzeniu Twojej wiedzy i Twoich umiejętności nauczyciel ustali ocenę: 

• bieżącą: w stopniach skali od 1 do 6 – wymagania edukacyjne oraz kryteria do każdej z ocen 

nauczyciel poda Ci na bieżąco; 

• śródroczną i roczną: w stopniach w skali od 1 do 6 – wymagania edukacyjne niezbędne do ich 

osiągnięcia są umieszczone w osobnym dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.  

🏆 Laureat konkursu przedmiotowego (o zasięgu min. wojewódzkim) lub finalista olimpiady 

przedmiotowej (o zasięgu min. wojewódzkim) otrzymuje celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

📈 Jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich postępów w nauce lub ze swojej oceny, masz prawo do: 

✓ poprawienia oceny bieżącej: uzupełniając swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z zapisami Statutu 

naszej szkoły (§ 2 ust. 7 pkt. od 7 do 10);  

✓ podwyższenia proponowanej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej: uzupełniając swoją 

wiedzę i umiejętności ze wskazanego przez nauczyciela zakresu, w terminie od pojawienia się oceny 

proponowanej do dnia poprzedzającego ostateczne ustalenie oceny przez nauczyciela, tak by nauczyciel 

mógł dokonać rozpoznania Twojego poziomu wiedzy, umiejętności i postępu w stosunku do wymagań 

edukacyjnych;  

✓ odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej: z zasadami oraz w trybie zgodnym z zapisami  

w Statucie oraz w prawie oświatowym.  

 

 📅 Jeśli Cię nie było: uzupełniasz materiał 

• nieobecność krótsza niż tydzień: na najbliższą lekcję; 

• nieobecność tygodniowa: masz na to 5 dni; 

• nieobecność dłuższa niż tydzień: masz 8 dni; 

• nieobecność dłużą niż dwa tygodnie: termin nadrobienia braków ustalasz wspólnie z nauczycielem.  

🏠 Zadania domowe: są 😊  

📖Twoja lista lektur umieszczona jest na stronie internetowej szkoły – nauczyciel wyznacza kolejność 

i termin ich omawiania. W razie potrzeby może je zmienić.   


