Zasady pracy domowej w ISOPie

1. Cele pracy domowej:
● poszerzyć wiedzę oraz umożliwić jej praktyczne zastosowanie
● umożliwić samodzielną pracę
● ugruntować wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności nabyte na lekcji
● rozwinąć kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność podejmowania
samodzielnych decyzji
● zapewnić możliwość eksperymentowania na bazie teoretycznej wiedzy i
prowadzenia niezależnych badań.
2. Obowiązki nauczyciela:
● jasno formułować oczekiwania wobec zadawanej pracy
● wyznaczyć daty wywiązania się uczniów z pracy domowej
● dostosować poziom i charakter zadań do indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów
● stworzyć warunki umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy
● zapewnić materiały niezbędne do realizacji zadanych projektów oraz, o ile
to konieczne, podać źródła
● stworzyć jasny system oceniania prac domowych, spójny z regulaminem
szkoły
3. Obowiązki ucznia
● wywiązywać się z wszelkich zadań w wyznaczonym terminie
● konsultować pojawiające się problemy z nauczycielem
● podać bibliografię w przypadku zadań opartych na materiałach źródłowych,
a cytaty opatrzyć przypisem.
4. Wymagania szczegółowe dot.zasad pracy domowej
● Nauczyciel nie powinien zadawać zadań innych niż zapoznawanie się z
treścią podręczników lub lektur na dłuższe okresy wolne od zajęć
lekcyjnych, jak przerwy świąteczne, ferie zimowe, jesienne itd. Wyjątki
stanowią prace związane z Personal Project, Internal Assessment, ToK Essay
lub Extended Essay.
● Wszyscy uczniowie muszą stosować się do zasad uczciwości akademickiej
(Academic Honesty Guide – na stronie www.isop.pl).
● Każdy przypadek nieuczciwości, w tym plagiatu, pracy niesamodzielnej itd.
podlegać będzie karze , w zależności od popełnionej nieuczciwości
● Praca domowa przybrać może postać: pracy z tekstem, zadań pisemnych,
praktycznych, eksperymentów, projektów itd.
● Nauczyciel musi zapewnić uczniom informację zwrotną odnośnie ich pracy
domowej nie później niż dwa tygodnie od terminu złożenia tejże pracy.
Wyjątki stanowią obszerne prace związane z Personal Project, Internal
Assessment , ToK Essay oraz Extended Essay ( termin zwrotu pracy zostaje
ustalony przez nauczyciela).
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Uczeń w ciągu jednego dnia może pisać nie więcej niż 1 sprawdzian i nie
więcej niż 3 w ciągu tygodnia.
Każdy sprawdzian powinien być zapowiedziany przez nauczyciela przedmiotu
z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Nauczyciel oddaje sprawdziany w ciągu dwóch tygodni od napisania pracy, z
wyjątkiem dłuższych prac pisemnych (patrz pkt.4 wyżej).
Kartkówka może pojawić się na każdej lekcji i nie wymaga wcześniejszego
zapowiedzenia.
Kartkówka obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich tematów
lekcyjnych.
Nauczyciel może wprowadzić swoje szczegółowe wymagania zgodne z
kryteriami i zasadami oceniania, o których informuje uczniów wcześniej.

