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1. Ocenie podlegają: 

 sprawdziany,

 kartkówki,

 wypowiedzi ustne,  

 projekty, 

 zadania domowe.

2. Sprawdziany zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Kartkówki oraz kontrola zadania domowego nie muszą być zapowiadane.
4. Każdy sprawdzian musi zostać napisany przez ucznia. Uczeń, który był nieobecny,

w czasie sprawdzianu, jest zobowiązany  do jego napisania (w terminie do dwóch
tygodni  od  powrotu  do  szkoły).  Wpisanie  „0“  w  rubryce  „sprawdzian“  jest
informacją,  że  uczeń  był  nieobecny  na  danej  formie  sprawdzenia  wiadomości.
Nieprzystąpienie ucznia do zaliczenia materiału w ustalonym terminie wpływa na
ocenę semestralną/ roczną. 

5. Odmowa  odpowiedzi  ustnej  lub  pisemnej  przez  ucznia  jest  równoznaczna
z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

6. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę dopuszczającą, dostateczną lub dobrą
może ją poprawić, tylko jeden raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia jej otrzymania,
przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny, a do oceny postępów ucznia
bierze się pod uwagę ocenę z poprawy. Termin i czas wyznacza nauczyciel. 

7. Ocen z kartkówek nie można poprawić.
8. Prace  domowe  powinny  być  wykonywane  w  terminie.  Ich  brak  nauczyciel

odnotowuje w dzienniku poprzez zapis  „bz”.  Systematyczność oraz sumienność
wykonywanych zadań wpływa na ocenę  semestralną/ roczną.

9. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania do zajęć,
które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica. 

10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom: 

 nauczyciel przekazuje pracę uczniowi w czasie zajęć edukacyjnych, 

 zainteresowanym  rodzicom  prace  są  udostępniane  do  domu  za
pośrednictwem  ucznia,  który  jest  zobowiązany  do  zwrotu  sprawdzianu
podczas kolejnych zajęć; niedopełnienie powyższego obowiązku nauczyciel
odnotowuje w dzienniku elektronicznym.



11. Inne  zasady  współpracy  –  zgodne  z  WSO  -  nauczyciel  ustala  indywidualnie
z każdym oddziałem.

12. Uczeń powinien być przygotowany do zajęć z materiału obejmującego trzy ostatnie
lekcje.  Kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów, realizowanych

na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadana
13. W przypadku ucznia posiadającego opinię z PPP wymagania dostosowywane są

indywidualnie. 

Punkty procentowe i ich przeliczenie na oceny: 

 0-35%- niedostateczny
 36-49 - dopuszczający
 50-69 - dostateczny
 70-88 - dobry
 89-99 – bardzo dobry
 100 lub zad. dodatkowe, wg decyzji nauczyciela – celujący


