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1. Na zajęciach uczeń powinien mieć ze sobą zeszyt, podręcznik oraz przybory do pisania.  
2. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia będzie się odbywało za pomocą: 

 
 
 

 
3. Sprawdziany i kartkówki będą oceniane w skali punktowej, przeliczanej według skali procentowej: 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. W trakcie trwania SEMESTRU uczeń może zgłosić brak zadania domowego/nieprzygotowanie do zajęć dwa razy 
które zostanie odnotowane w dzienniku jako symbol NP. Każdy brak ponad tę liczbę, skutkuje otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. Braki zgłaszamy na początku lekcji.  
5. Jeżeli uczeń był nieobecny podczas pisania sprawdzianu,  kartkówki, przedstawiania projektu itp. Jest zobowiązany 
napisać daną pracę w ciągu 2 tygodni. Po jego powrocie, aż do uzyskania oceny w dzienniku widniał symbol NB 
[nieobecny], jeżeli po upływie tego czasu uczeń nie uzyska oceny otrzyma on niedostateczny [1]. 
6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu (z wyjątkiem bdb) po wcześniejszym ustaleniu terminu  
z nauczycielem, ale nie później niż do końca semestru. 
7. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej: 

a) Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel w terminie i trybie zgodnym z WSO 
b) Miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną roczną nauczyciel z wychowawcą wzywa pisemnie do szkoły 

rodziców ucznia, któremu proponowana jest ocena niedostateczna i podaje formy poprawy tej oceny. 
8.  Poprawa ocen śródrocznej i rocznych jest możliwa zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie Szkoły. 
9. Ocenę celującą może otrzymać uczeń który spełnia poniższe kryteria: 

a)  otrzymał ze sprawdzianów i kartkówek oceny przynajmniej bardzo dobre 
b) wykonywał zadania dodatkowe 
c) był bardzo aktywny na lekcjach 
 

 
10. Nauczanie zdalne 
 

- Wszystkie materiały, zadania, ewentualne nagrania lekcji itd. będą zamieszczane chmurze online . 
- W czasie zdalnego nauczania sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia będzie się odbywało za pomocą: 
 
 
 
 
 
 

 
- Uczeń odsyła zadania, kartkówki sprawdziany itd. W terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Po jego upływie 

ma on 2 tygodnie na ostateczne odesłanie pracy przy czym waga oceny spada wtedy do 1. Po upływie  tych 2 
tygodni uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

FORMA WAGA 
Konkurs 6 

Sprawdziany 5 

Projekty semestralne 4 
Kartkówki, odpowiedź ustna 3 

Prasówki 3 

Zadania domowe, prace dodatkowe 2 
Aktywność na lekcji 1 

90% + zadania/ie z gwiazdką* celujący (6) 
90%-100% bardzo dobry (5) 
75%-89% dobry (4) 
55%-74% dostateczny (3) 
35%-54% dopuszczający (2) 
0%-34% niedostateczny (1) 

FORMA WAGA 
Sprawdziany online, odpowiedź ustna 3 

Kartkówki online 2 
Zadania domowe, prace dodatkowe 2 

Obowiązkowość  2 
Aktywność na lekcji 1 


