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ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane: ustnie, pisemnie, praktycznie, tzn. w trakcie wykonywania doświadczeń. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia (sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji, 

prace dodatkowe – referaty, prezentacje multimedialne, wykonywania doświadczeń).  

3. Sprawdziany obejmują treści programowe z danej partii materiału (jeden dział), są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie  jest zobowiązany napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły). 

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na wyznaczony przez nauczyciela termin,  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Krótkie sprawdziany(kartkówki) nie muszą być zapowiadane,  obejmują zakres treści edukacyjnych z trzech ostatnich lekcji, trwają do 15 minut.   

6. Uczeń ma prawo do poprawy każdej (z wyjątkiem 6) niezadowalającej go oceny ze sprawdzianu.  Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch 

tygodni  po sprawdzianie i nie później niż tydzień przed klasyfikacją. Uczeń poprawia ocenę tylko raz, podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

Każdą ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika.     

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego  w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć). 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, brak zadania domowego. 

8. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 7, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

9. Aktywność na lekcji nagradzana jest „+”. Za pięć zgromadzonych „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste 

zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.  

10. Prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) oceniane są zgodnie z procentowym przeliczeniem punktów na ocenę: 

• 100% - 98% pkt. – ocena celująca 

• 97% - 91% pkt. – ocena bardzo dobra 

• 90% - 76% pkt. – ocena dobra 

• 75% - 51% pkt. – ocena dostateczna 

• 50% - 33% pkt. – ocena dopuszczająca  

• 32% - 0% pkt. – ocena niedostateczna 

11. Oceny półroczne i roczne ustalane są metodą średniej ważonej. Wagi ocen:  

• waga „1” – ocena za: aktywność, zadanie domowe, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

• waga „3” – ocena za: odpowiedź ustną, kartkówkę, referat, prezentacja multimedialną, prowadzenie lekcji 

• waga „5” – ocena za: sprawdzian, projekt edukacyjny  

12. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie 

są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

13. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie lub orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej.  



14. Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO. 


