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1. Ocenianie odbywa się w oparciu o skalę ocen: 1 – 6

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
• sprawdziany  wiadomości  –  obejmują  zakres  materiału  z  jednego  lub  kilku  działów

materiału,
• karkówki – sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów z 3 ostatnich tematów (nie jednostek

lekcyjnych),
• powtórzenia ustne, obejmujące materiał tematyczny ze wskazanego działu programowego,
• odpowiedzi ustne z zakresu materiału nie większego niż 3 ostatnie godziny lekcyjne,
• prace domowe,
• udział w konkursach i olimpiadach,
• aktywność na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych,
• zadania dodatkowe zlecane przez nauczyciela lub przygotowywane z inicjatywy ucznia po

uzgodnieniu z nauczycielem.

3.  Nauczyciel  w ocenieniu  bieżącym stosuje  „plusy”  i  „minusy”  służące  do  oceny aktywności
uczniów na  zajęciach.  Każde cztery  znaki  „+” lub  „-”  zmieniane  są  na  ocenę  i  wpisywane w
dzienniku w rubryce ocen za aktywność.

4. Zmiana znaczków „+” i „-” na oceny odbywa się w następujący sposób:
- cztery „+” - ocena: bardzo dobry,
- trzy „+” i jeden „-” ocena: dobry,
- po dwa „+” i „-” ocena: dostateczny
- trzy „-” i jeden „+” ocena: dopuszczający
- cztery „-” ocena: niedostateczny

5.  Brak  pracy  domowej  zaznaczony  jest  osobnym  „-”  przy  czym  dwukrotny  brak  skutkuje
wstawieniem oceny: niedostateczny.

6. Uczniowie mogą zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych: przy 1 godz. tygodniowo – 1
raz, a przy większej ilości godz.  - 2 razy w semestrze, nie ponosząc za to konsekwencji w postaci
oceny.  Po  wyczerpaniu  przez  ucznia  limitu  nieprzygotowań,  każde  kolejne  nieprzygotowanie
powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.

7.  nieprzygotowania  i  brak  pracy domowej  uczniowie  mogą zgłaszać  na  początku lekcji  przed
rozpoczęciem sprawdzania wiadomości lub pracy domowej.

8.  Możliwość  zgłoszenia  nieprzygotowania  do  lekcji  nie  ma  zastosowania  w  przypadku
zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych i powtórzeń wiadomości.

9. Terminy sprawdzianów są zapowiadane przez nauczyciela i wpisywane w dzienniku lekcyjnym z
co najmniej tygodniowym wypowiedzeniem.

10.  Uczeń  ma  prawo  1  raz  poprawić  ocenę  uzyskaną  ze  sprawdzianu  wiadomości  lub  pracy
klasowej.  Termin  poprawy  ustala  nauczyciel  w  porozumieniu  z  uczniem,  jednak  jest  on  nie
późniejszy niż 2 tygodnie od czasu zwrotu poprawionych prac klasowych przez nauczyciela. W
przypadku poprawienia pracy klasowej, kryteria oceny nie zmieniają się.



11.  Uczeń,  który  opuścił  pracę  klasową  z  powodu  nieobecności  w  szkole,  jest  zobowiązany
niezwłocznie zgłosić się do nauczyciela przedmiotu i zaliczyć sprawdzian w wyznaczonym przez
niego terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni od czasu powrotu do szkoły po usprawiedliwionej
nieobecności.

12. Uczniowie nie otrzymują ocenionych prac domowych do domu.

13.  Prace  pisemne  uczniów  udostępniane  są  do  wglądu  rodziców  tylko  na  terenie  szkoły  w
obecności nauczyciela przedmiotu.

14. Ocena semestralna jest wyliczana jako średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych przez
ucznia w ciągu semestru, przy czym oceny ze sprawdzianów wiadomości mają wagę 2, pozostałe
oceny – wagę 1.

15. Oceny końcoworoczne wyliczane są w ten sam sposób, przy czym uwzględnia się przy ich
wystawieniu wszystkie oceny cząstkowe uzyskane w ciągu roku szkolnego.

16. Przy wystawieniu ocen cząstkowych stosuje się dla poszczególnych ocen kryteria określone w
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

17. W przypadku trudności z ustaleniem oceny semestralnej/końcoworocznej, uczeń może poprawić
ocenę cząstkową mającą decydujący wpływ na ocenę semestralną/końcoworoczną. W przypadku
takiej poprawy do dziennika zostaje wpisana każda uzyskana ocena, także niższa od wcześniejszej.

18. Uczniowie mający problemy z opanowaniem materiału mogą zgłaszać się do nauczyciela w
godzinach  konsultacji  podczas  których  wybrane  zagadnienia  mogą  być  powtórnie  omówione  i
wyjaśnione przez nauczyciela.

19.  Wszystkie kwestie nie uwzględnione w powyższych przedmiotowych zasadach oceniania są
rozstrzygane zgodnie z Wewnątrzszkolnym System Oceniania lub przepisami wyższego rzędu.

 


