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1. Ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe,
aktywność.
2. Każda wystawiona na lekcji ocena może być omówiona przez nauczyciela lub uczniów.
3. Prace klasowe są obowiązkowe:
 termin i zakres pracy klasowej powinien być podany co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
 jeżeli uczeń opuścił pracę klasową to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły;
 prace klasowe są do wglądu dla uczniów i rodziców u nauczyciela;
 odbędą się w ciągu semestru co najmniej dwie prace klasowe oraz uczeń otrzyma co najmniej trzy oceny z innych form aktywności;
 każda ocena z pracy klasowej powinna być poprawiona;
 poprawa pracy klasowej odbywa się w trakcie zajęć szkolnych w terminie ustalonym przez nauczyciela
 stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tej pracy klasowej
 przy wystawianiu oceny na koniec semestru jest uwzględniana wyższa ocena uzyskana z pracy klasowej;
 jeśli uczeń nie może skorzystać z terminu poprawkowego w celu napisania pracy klasowej z przyczyn obiektywnych (zwolnienie lekarskie, wyjazd szkolny), to wyznaczony zostanie dla niego jeszcze jeden termin pracy
pod koniec semestru (ale nie później niż dwa tygodnie przed jego końcem);
 nauczyciel ma prawo przerwać dowolną pracę klasową uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie
zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może
być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Ocena nie podlega poprawie.
4. W ciągu semestru uczeń może być raz nieprzygotowany do lekcji, pod warunkiem, że zgłosi to nauczycielowi
przed lekcją najpóźniej w trakcie sprawdzania obecności. Prawo to nie dotyczy prac klasowych, zapowiedzianych
kartkówek i powtórzeń. Każde nieprzygotowanie jest odnotowane w
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dzienniku za pomocą kropki. Osoba spóźniona na lekcję nie może zgło100%
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sić nieprzygotowania.
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5. Może być niezapowiedziana kartkówka z trzech ostatnich lekcji lub
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zadań domowych. Czas trwania kartkówki 10 - 15 minut.
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6. Kartkówki nie podlegają poprawie.
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7. Oceny z poszczególnych form aktywności na lekcji wynikają z uzyska39%
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nych punktów przeliczanych na skalę procentową - Tabela 1
8. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi – Tabela 2.
9. Pod pojęciem aktywności rozumiemy: częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, udział
w konkursach przedmiotowych, wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, praca na lekcji, praca
w grupach, zadania długoterminowe.
Tabela 2
10. Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadać podręcznik, kalkulator, zeszyt
waga
przedmiotowy oraz podstawowe przybory szkolne.
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Praca klasowa i poprawa
11. Każdy uczeń ma prawo do korzystania na pracach klasowych, kartków- Kartkówki (około 15 min.)
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kach, przy rozwiązywaniu zadań przy tablicy, odpowiedziach ustnych z ta3
Odpowiedź ustna
blicy wzorów matematycznych.
2
12. Informację o zagrożeniu nauczyciel wpisuje do dziennika długopisem mie- Aktywność
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Zadanie domowe
siąc przed klasyfikacją.
13. Uczeń może zwrócić się do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych z
prośbą o umożliwienie podwyższenia proponowanej semestralnej oceny klasyfi- Tabela 3: średnia
stopień
kacyjnej pod warunkiem usprawiedliwionych godzin nieobecności na danych
poniżej
1,50
niedostateczny
zajęciach. Musi to nastąpić najpóźniej na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym pood 1,51 do 2,50 dopuszczający
siedzeniem Rady Pedagogicznej.
14. Podstawą wystawienia oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzyma- od 2,51 do 3,50 dostateczny
nych w ciągu całego semestru. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę od 3,51 do 4,50 dobry
szkolną następująco - Tabela 3.
od 4,51 do 5,30 bardzo dobry
15. Uczeń ma prawo skorzystać z pomocy nauczyciela na dodatkowych zajęciach
od 5,31
celujący
konsultacyjnych, po wcześniejszym umówieniu się. Zajęcia przeznaczone są
tylko do uzupełnienia braków z lekcji.
16. Uczeń który opuścił 50% zajęć bez usprawiedliwienia może być nieklasyfikowany.
17. Uczeń zostaje poinformowany o ocenie rocznej (śródrocznej) najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.
18. Uczeń i jego rodzice zostają poinformowani o grożącej ocenie niedostatecznej śródrocznej (semestralnej) miesiąc
przed radą klasyfikacyjną.

