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1. Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, ocenie zaś podlegają 
wszystkie formy aktywności ucznia. 

2. Projekty i sprawdziany praktyczne zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. W razie opuszczenia sprawdzianu praktycznego, uczeń 
wykonuje go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły poza swoimi 
zajęciami lekcjami. Termin poprawy w przypadku nieobecności ucznia ustalany 
jest indywidualnie z danym uczniem. 

3. Uczeń może poprawiać oceny tylko ze sprawdzianów praktycznych i projektów, w 
terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od dnia 
oddania pracy. Za ocenę końcową ze sprawdzianu praktycznego 
(projektu) będzie uznawana ocena z poprawy. 

4. Wymagania na sprawdziany praktyczne i projekty będą podawane 
każdorazowo przed wymienioną formą sprawdzenia umiejętności przez 
nauczyciela do zeszytu lekcyjnego. 

5. Każdy uczeń ma prawo w ciągu semestru przyjść 2 razy nieprzygotowany (nie 
dotyczy sprawdzianów praktycznych i zapowiedzianych kartkówek), ale musi to 
zgłosić przed rozpoczęciem lekcji (w sali lekcyjnej) i uzupełnić. Po wykorzystaniu 
limitu uczeń otrzymuje za każdy kolejny brak ocenę niedostateczna z wagą 1. 

6. Kartkówki, czyli krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich 3 
tematów lekcyjnych i nie można ich poprawiać. 

7. Uczeń ma prawo do zaliczania mu jednej pracy dodatkowej w semestrze, której 
temat ustala nauczyciel (waga od 2 do 4 w zależności od trudności zadania). 

8. Formy kontroli: praca na lekcji (waga 2), zadania domowe (waga 1), sprawdzian 
praktyczny i projekt (waga 5), kartkówki (waga 3), prace dodatkowe (waga 2 do 
4).  

9. Uczeń zobowiązany jest do przyniesienia podpisanego przez rodzica lub opiekuna 
prawnego PSO i wklejenia go do bieżącego zeszytu lekcyjnego. Jego brak 
traktowany będzie jako nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. 

10. Uczeń zobowiązany jest do posiadania na zajęciach założonego wcześniej konta 
na dowolnym dysku internetowym, na którym zapisuje i archiwizuje wszystkie 
prace wykonane w ciągu całego roku szkolnego. Brak hasła będzie uważany jako 
nieprzygotowanie do lekcji. 

 
 

11. Aktywność ucznia nagradzana jest plusami.  Za 4 plusy uczeń otrzymuje cząstkową 
ocenę celującą, a za 3 plusy ocenę bardzo dobrą (waga 1). Przez aktywność 
rozumiemy: duże zaangażowanie w pracy na lekcji, rozwiązywanie zadań 
dodatkowych, aktywną pracę w grupach, pomoc innym w nauce etc. Przeszkadzanie 
na zajęciach nauczycielowi oraz innym uczniom, będzie skutkowało otrzymaniem 
pracy do wykonania w domu (w przypadku braku przyniesienia w/w pracy na 
następne zajęcia lekcyjne zostanie wystawiona ocena niedostateczna z wagą 1). 

12. Ocena semestralna jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen 
cząstkowych zgodnych z ich wagą, uzyskanych przez ucznia. Ocena roczna to 
średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych zgodnych z ich wagą, uzyskanych 
przez ucznia w ciągu całego roku. 
 

13. Nauczyciel wystawia wszystkie oceny do dziennika elektronicznego. Wszystkie 
oceny wystawiane danemu uczniowi są jawne dla niego i jego rodziców bądź 
opiekunów. Uczeń informowany jest na bieżąco o wystawianych ocenach. 
Rodzice mają wgląd w oceny ucznia za pomocą dziennika elektronicznego lub na 
dyżurach nauczycielskich. Nauczyciel informuje rodziców poprzez wychowawcę 
bądź osobiście poprzez dziennik elektroniczny o niepokojących sytuacjach 
dotyczących ocen danego ucznia. Zgodnie z WSO informuje także o 
przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku na miesiąc 
przed wystawieniem ocen. 

 
14. Na podstawie ocen semestralnych ustalana jest ocena na koniec roku. 

ocena średnia  ocena średnia 
     6 powyżej 5,50       3 2,75 – 3,74 
     5 4,75 – 5,50       2 1,51 – 2,74 
     4 3,75 – 4,74       1 1,50 i niżej 

 
Niezależnie od średniej uczeń może uzyskać na koniec semestru lub roku ocenę wyższą za 
znaczące osiągnięcia w konkursach różnych szczebli.  
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