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1. Cele PZO:




Wspierać rozwój ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do
wymagań edukacyjnych sformułowanych na podstawie podstawy programowej
i programu nauczania.
Wyniki osiągnięć uczniów maja dostarczyć uczniom, rodzicom, i nauczycielom
informacji o postępach lub trudnościach ucznia.
Wyniki osiągnięć uczniów będą wykorzystywane przez nauczyciela do
planowania pracy dydaktycznej.

2. Zasady oceniania

 Ocena semestralna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen
cząstkowych w danym semestrze.
 Sposób poprawienia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr ustala nauczyciel.
 Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia, wiedzę, umiejętności i postawy, np.
aktywność.
 Kartkówki obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji i mogą być
zapowiedziane lub niezapowiedziane, nie przewiduje się popraw kartkówek.
 Uczeń może trzy razy w semestrze zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, że jest
nieprzygotowany do zajęć, ale nie dotyczy to kartkówek i sprawdzianów.
 Uczeń jest zobligowany posiadać uzupełniony zeszyt przedmiotowy.
 Jeżeli uczniowi grozi ocena niedostateczna na semestr lub koniec roku, to miesiąc
przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia a wychowawca klasy powiadamia
rodziców ucznia o tym fakcie.
 Uczeń ma prawo na siedem dni przed klasyfikacją znać ocenę proponowaną
z przedmiotu.
 Jeżeli uczeń opuścił co najmniej 50% + 1 godzin lekcyjnych z przedmiotu i brak jest
podstaw do wystawienia oceny to może być on nieklasyfikowany.
 Jeżeli uczeń otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną to może zdawać
egzamin poprawkowy zgodnie z warunkami podanymi w WZO.
 O ocenach uczeń jest informowany na bieżąco a rodzice i opiekunowie informowani
są poprzez dziennik elektroniczny oraz w czasie wizyt w szkole i na zebraniach
rodziców.
 Średnia ocena ważona półroczna i roczna jest informacją wyświetlaną przez dziennik
elektroniczny. W gestii nauczyciela pozostaje ustalenie ostatecznej oceny półrocznej
i rocznej.
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Wagi ocen
Lp.
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia
1.
Sprawdzian podsumowujący dany dział
2.
Kartkówka - w zależności od stopnia trudności i
ilości materiału
3.
Odpowiedź ustna, samodzielna prezentacja na lekcji
4.
Aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe, zeszyt,
referat

Waga
5
2, 3, 4
2, 3
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3. W każdym semestrze uczeń może otrzymać oceny:









ze sprawdzianu
z pracy samodzielnej w klasie lub w domu.
z odpowiedzi ustnej
z kartkówek (krótkich sprawdzianów)
z aktywności na lekcjach
z prowadzenia zeszytu
z przygotowania do zajęć (posiadanie zeszytu, podręcznika,)
jako laureat konkursów przedmiotowych

Sprawdzian pisemny
 Zakres materiału ustala każdorazowo nauczyciel podając go do wiadomości uczniów
minimum na tydzień przed planowanym terminem.
 Data sprawdzianu musi być z wyprzedzeniem wpisana do dziennika lekcyjnego.
 Czas trwania sprawdzianu każdorazowo określa nauczyciel, ale nie może przekroczyć
on jednej godziny lekcyjnej.
 Za nieobecność nieusprawiedliwioną na planowanym sprawdzianie uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
 Za niewykonanie ćwiczenia lub pracy samodzielnej w domu uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
 Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych. Ma prawo do
pisania sprawdzianu z tego samego zakresu materiału (pytania mogą być inne niż
te , które były na sprawdzianie) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli
uczeń nie stawi się w uzgodnionym z nauczycielem terminie, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
 Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu trzeba poprawić.
 Forma i termin poprawy sprawdzianu jest każdorazowo ustalany z nauczycielem.
 Sprawdzian oraz kartkówka oceniane są punktowo. W zależności od zdobytych
punktów uczeń otrzymuje jedną z następujących ocen:
Lp.
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Procent zdobytych
punktów na
sprawdzianie
0% - 49%
50% - 65%
66% - 79%
80% - 90%
91% - 95%
96% - 100%

ocena

Skala punktowa

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
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