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1.

Na lekcjach podlegają ocenie następujące formy:
o praca klasowa (sprawdzian) ................................................................................................. waga 3
o kartkówka zapowiedziana ................................................................................................... waga 2
o kartkówka niezapowiedziana .............................................................................................. waga 1
o odpowiedź ustna niezapowiedziana ................................................................................... waga 1
o praca domowa ..................................................................................................................... waga 1
o zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń (klasa 7 SP) oraz jego zawartość ............................. waga 1
o praca własna (np. referat, przeprowadzenie i opracowanie wyników doświadczenia

oraz inne formy np. prezentacje, prowadzenie lekcji itp.) ..................................................... waga 2
o aktywność na lekcji .............................................................................................................. waga 1

2.

Powyższe formy będą oceniane tradycyjnie, ocenami bieżącymi od 1 do 6

3.

Aktywność będzie oceniana znakiem „+”. „-” (3 plusy ocena db, 4 plusy ocena bdb, 5 plusów cel, 3 minusy to ocena
ndst).

4.

Materiał sprawdzianu stanowi na ogół materiał bieżący, jednak w związku ze specyfiką przedmiotu mogą się
również pojawiać zagadnienia z działów wcześniejszych.

5.

Próba korzystania z niedozwolonych form na sprawdzianie lub kartkówce (ściąganie) eliminuje z udziału w formie
sprawdzenia i równoznaczne jest z wstawieniem do dziennika oceny niedostatecznej.
W przypadku pracy pisemnej będącej plagiatem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z odpowiednią wagą
bez możliwości poprawy.
„Plagiat jest przestępstwem, polegającym na przepisywaniu tekstu innego autora i podpisywaniu go własnym
nazwiskiem. Dotyczy to także ściągania tekstów z sieci, w tym ogólnodostępnych, czy przytaczania w niewiele
zmienionej wersji tekstów bez podania źródła. Nie wolno przepisywać cudzych tekstów bez podania źródła. Nie
należy też podawać za swoje cudzych idei, pomysłów, modeli, teorii, bez powołania się na ich autora. Kiedy
korzystamy z cudzego tekstu i/lub idei, koniecznie powołujemy się na źródło.1

6.

W przypadku nieobecności krótszej niż tydzień (1-4 dni) uczniowi przysługuje jeden dzień na nadrobienie zaległego
bieżącego materiału. Powinien być przygotowany i może być pytany z bieżącego materiału sprzed nieobecności.
W przypadku dłuższej nieobecności czas na nadrobienie zaległości ustalany jest z nauczycielem indywidualnie.

7.

Każdy uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu i zapowiedzianej kartkówki. Jeżeli uczeń był nieobecny na
sprawdzianie lub kartkówce, uzyskuje w dzienniku wpis „nb” informujący o nieobecności ucznia na
sprawdzianie/kartkówce. Jeżeli nieobecność na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce była
nieusprawiedliwiona, lub usprawiedliwienie budzi wątpliwości, to uczeń pisze sprawdzian, lub kartkówkę na
kolejnej lekcji, w innych przypadkach termin będzie ustalony indywidualnie, nie powinien jednak przekroczyć 2
tygodni. Uczeń który w ustalonym indywidualnie z nauczycielem terminie nie podejdzie do sprawdzianu,
kartkówki, będzie zobowiązany do napisania jej na pierwszej lekcji po upłynięciu terminu. Oddanie pustej kartki
będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

1

1 http://www.kostera.pl/Plagiat.htm

8.

Uczeń, który w ustalonym indywidualnie z nauczycielem terminie nie odda pracy domowej lub w inny sposób nie
zdobędzie wymaganej oceny zamiast symbolu „nb” lub nie poprawi oceny niedostatecznej, otrzyma oprócz
dotychczasowego „nb” lub „1” wpis „mn” (materiał nie zaliczony).
Niezaliczony materiał („mn”) może skutkować obniżeniem oceny śródrocznej lub rocznej o jeden stopień.
Od powyższego zapisu możliwe są odstępstwa tylko w wyjątkowych przypadkach, np. długotrwałej choroby.

9.

Uczeń, który wie, że nie będzie mógł napisać pracy w ustalonym dla klasy terminie, zgłasza ten fakt nauczycielowi
wcześniej w celu ustalenia indywidualnego terminu pisania pracy.

10. WYMAGANE JEST POPRAWIANIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ ZE SPRAWDZIANU, ZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI,
DUŻEJ PRACY DOMOWEJ (PROJEKTU). Ocena z poprawy nie anuluje ocen otrzymanych wcześniej. Termin poprawy
ustalany jest z nauczycielem w momencie oddania sprawdzianu. W przypadku niestosowania się do terminów
obowiązuje procedura jak w punkcie 8.
11. Na lekcje należy przychodzić z uzupełnionym na bieżąco zeszytem przedmiotowym (koniecznie w kratkę) oraz
uzupełnionym na bieżąco zeszytem ćwiczeń (dotyczy klas w których obowiązuje korzystanie z zeszytu ćwiczeń). W
zeszycie ćwiczeń znajdują się zadania do każdego tematu.
12. Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom na lekcji i omawiane przez nauczyciela.
Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane uczniom i ich rodzicom do końca trwania
danego roku szkolnego.
13. Uczeń może 1 raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, które zostanie odnotowane w dzienniku z datą.
Nieprzygotowanie obejmuje brak pracy domowej, brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, zwalnia z odpowiedzi ustnej
i niezapowiedzianej kartkówki. Osobie powracającej po dłuższej nieobecności przysługuje nieprzygotowanie,
którego nauczyciel nie odnotowuje w dzienniku.
14. Inne sprawy nie ujęte w PZO reguluje Statut Szkoły.

