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I. Ocenie podlegają: 

 

1. Sprawdziany: 

- zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja w e-dzienniku) 

- zakres materiału jest podawany wcześniej. 

 

2. Kartkówki: 

- nie muszą być zapowiedziane, 

- obejmują zakres 3 ostatnich lekcji lub konkretne zagadnienia. 

 

3. Wypowiedzi ustne: 

- obejmują zakres 3 ostatnich tematów. 

 

4. Aktywność: 

- podsumowywana jest za pomocą „plusów”, 

- zdobycie 3 plusów pozwala na uzyskanie oceny „bardzo dobry”, ale uczeń ma również 

  możliwość otrzymania oceny „celujący” za 6 plusów, 

- w przypadku efektywnej pracy, uczeń może otrzymać konkretną ocenę. 

W przypadku braku odpowiedzi – kilka razy podczas lekcji – uczeń może otrzymać „minus”. 

 

5. Przygotowanie do lekcji: 

- na lekcji wymagany jest podręcznik (konieczna okładka) oraz zeszyt, 

- brak zadania domowego uczeń powinien zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem lekcji, 

- natomiast stwierdzony przez nauczyciela brak pracy domowej powoduje wystawienie 

  „minusa”.  Konsekwencją trzykrotnego braku zadania domowego będzie uwaga dotycząca 

  niewykonania   polecenia nauczyciela, skutkująca 10 pkt. ujemnymi z zachowania, 

- trzy razy uczeń może skorzystać z możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, 

  a kolejne nieprzygotowanie powoduje wpisanie uczniowi 10 pkt. ujemnych 

  z zachowania. 

 

 



II. Zasady oceniania i kontroli: 

Każda oceniana  aktywność ucznia na lekcji – odpowiedź, praca pisemna – zostaje odnotowana  

w e-dzienniku. W przypadku nieobecności dziecka ocenę zastępuje kropka z komentarzem, jaka 

powstała zaległość. Jej nadrobienie następuje zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

II.a. Jednokrotnej poprawie podlegają wszystkie oceny. 

Ocenę należy poprawić nie później niż w ciągu dwóch tygodni, w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. 

 

II.b. Pracę pisemną uczeń może zabrać do domu w celu przedstawienia rodzicom lub opiekunom 

prawnym, z zastrzeżeniem, że przynosi ją z ich podpisem na następną lekcję. 

 

II.c. Nieobecności w szkole. Uczeń ma obowiązek: 

- uzupełnić wiadomości oraz notatki w zeszycie, 

- napisać zaległe prace pisemne – szczegóły i termin ustala z nauczycielem przedmiotu, powinno 

to nastąpić nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, a także przed 

wyznaczonym kolejnym sprawdzianem. 

 

II.d. Nauczyciel może ocenę cyfrową zastąpić komentarzem. 

 

II.e. Ocena śródroczna i roczna: 

- wynika z systematyczności i całokształtu pracy ucznia we wcześniejszym okresie i jest 

wystawiana zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Oceniania, 

- jeżeli uczeń otrzymał ocenę „niedostateczny” za I semestr, musi ją poprawić, aby otrzymać 

ocenę pozytywną na koniec roku szkolnego (możliwość podziału materiału nauczania 

na części, termin i forma zaliczenia są wyznaczone przez nauczyciela), 

- poprawa oceny rocznej odbywa się zgodnie z przepisami Z.O. 

Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły i zawarte w nim Zasady Oceniania. 

 

  W przypadku zdalnego nauczania, efekty pracy ucznia będą oceniane według wyżej 

wymienionych kryteriów. Jeżeli lekcja będzie prowadzona online, wskazane jest włączenie 

kamery, a uczeń powinien brać czynny udział w zajęciach. Jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcji 

albo nie ma włączonej kamery – w sytuacji wskazanej przez prowadzącego lekcję  

(np. odpowiedź ustna),  powinien się skontaktować z nauczycielem po zajęciach. 


