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I. Zasady i formy uzyskiwania ocen cząstkowych:

1. sprawdziany/praca klasowa - waga 6 (kolor czerwony/red)

 po dziale tematycznym,

 zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,

 zapisane w dzienniku,

 wg zagadnień podanych w ,,nacobezu” na każdej lekcji,

 podlegają poprawie w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej w terminie 
ustalonym z nauczycielem,

 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności napisanie w terminie ustalonym z 
nauczycielem,

2. aktywność/praca na lekcji/ praca w grupach/przygotowanie do lekcji  - waga 4 (kolor 
żółty/gold)

 uczniowie podczas pracy na lekcji mogą zdobywać + lub – 

 zdobycie przez ucznia 3 „+” daje ocenę bardzo dobrą za pracę na lekcji (aktywność) 
natomiast zdobycie 3 „-„ daje ocenę niedostateczną

 uczeń na lekcji za duże zaangażowanie, aktywność może otrzymać ocenę bardzo 
dobrą bez zbierania plusów

 brak aktywności lub nieprzygotowanie do lekcji oceniane jest minusami 

 nieprzygotowanie do lekcji: brak podręcznika, zeszytu

3. odpowiedź ustna/kartkówka - waga 4 (kolor niebieski/blue)

 sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji wg kryteriów zapisanych 
w ,,nacobezu”,

 bez wcześniejszych zapowiedzi,

 nie podlegają poprawie,

4. aktywność pozalekcyjna – waga 5 (kolor brązowy/goldenrod) (zadanie przygotowane 
przez ucznia w domu np. prowadzenie lekcji, doświadczenie, prezentacja itp.)

5. uzyskanie tytułu laureata konkursu – waga 6 (kolor zielony/lawngreen)



Informacja zwrotna:
 ustna IZ do każdej oceny.

II. III. Zasady poprawiania niekorzystnych ocen, prawa i obowiązki ucznia:

 uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny niedostatecznej i oceny niekorzystnej z 
formy o najwyższej wadze tylko jeden raz w trybie i terminie uzgodnionym przez 
nauczyciela, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od jej wystawienia. 

 ocena poprawiona jest opisana w e-dzienniku i liczona do średniej 
 uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 1 raz w ciągu jednego semestru (nie 

dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, kartkówek). Zgłoszenie nieprzygotowania do 
zajęć odbywa się na początku lekcji przy sprawdzaniu obecności przez nauczyciela. 
Nieprzygotowanie do zajęć oznacza: brak gotowości do odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

 ucznia obowiązuje na lekcjach informatyki: zeszyt przedmiotowy i podręcznik.

Dla wszystkich przedmiotów stopień procentowego przeliczania ocen na sprawdzianach i 
pracach klasowych wynosi:

celująca 100%  -   96% 
bardzo dobra 95%    -   84% 
dobra 83%    -   70% 
dostateczna 69%    -   50% 
dopuszczająca 49%    -   31% 
niedostateczna 30%    -     0% 

Uczeń powinien mieć w semestrze: przynajmniej (jedna godz. tyg.) - 3 oceny

IV. Wymagania edukacyjne (ogólne) - statut. 
 do wglądu - strona internetowa szkoły, biblioteka

V. Wymagania edukacyjne (szczegółowe z przedmiotu) - załącznik. 

 do wglądu - biblioteka

VI. Sposoby powiadamiania o uczniów i rodziców o wynikach:
 zebrania z rodzicami,



 kontakty indywidualne,
 e-dziennik.

VII.  Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:

 wg zaleceń PPP,
 odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie 
oświaty.

VIII.  Treść kontraktu między nauczycielem a uczniem:

1. Na  pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje i wyjaśnia  uczniom  zapisy  PSO.
2. Uczniowie mają możliwość wglądu do PSO , który jest zamieszczony w bibliotece 

szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystania zasad zapisanych w PSO uczniowie 

wyjaśniają z nauczycielem przedmiotu po zakończonej lekcji. 
4. Kolejność kontaktów ucznia w sprawie wyjaśnień dotyczących realizacji zapisów 

PSO:
- nauczyciel przedmiotu
-wychowawca
- dyrektor.


