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1. Na lekcjach podlegają ocenie następujące formy:
o praca klasowa (zarówno teoria jak i praktyka) .........................................................................waga 3
o kartkówka zapowiedziana.........................................................................................................waga 2
o kartkówka niezapowiedziana....................................................................................................waga 1
o zadanie domowe.......................................................................................................................waga 1
o zeszyt przedmiotowy oraz jego zawartość ...............................................................................waga 1
o praca własna (np. referat, prezentacja, projekt do samodzielnej
realizacji, prowadzenie lekcji itp.) .............................................................................................waga 2
o
o

aktywność na lekcji waga 1
ćwiczenia praktyczne na lekcji ..................................................................................................waga 1

2. Powyższe formy będą oceniane tradycyjnie, ocenami bieżącymi od 1 do 6, nie dotyczy kartkówki z materiału bieżącego
(max ocena 5+).
3. Aktywność będzie oceniana przy pomocy znaków „+” oraz „-”. Plusy są wstawiane za prawidłowe odpowiedzi i
działania praktyczne (na komputerze), zwłaszcza dodatkowe, w czasie lekcji. Minusy za nie wykonywanie poleceń
nauczyciela na lekcji, brak podręcznika lub zeszytu (3 plusy ocena db, 4 plusy ocena bdb, 5 plusów cel, 3 minusy to
ocena ndst).
4. Prace klasowe obejmują swoim zakresem więcej niż 3 tematy. Sprawdzian jest zapowiedziany z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem, podawany jest również jego zakres.
5. Kartkówki są formą sprawdzenia wiedzy z maksymalnie 3 ostatnich lekcji, mogą być zapowiedziane lub odbywać się
bez zapowiedzenia.
6. Za ściąganie (niesamodzielną pracę) wpisywana jest ocena niedostateczna (z odpowiednią wagą), której nie można
poprawić.

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
7. 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.
8. 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,
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kartkówki, będzie zobowiązany do napisania jej na pierwszej lekcji po upłynięciu terminu. Oddanie pustej kartki
będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
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. WYMAGANE JEST POPRAWIANIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ ZE SPRAWDZIANU, ZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI,
DUŻEJ PRACY DOMOWEJ (PROJEKTU). Termin poprawy ustalany jest z nauczycielem w momencie oddania
sprawdzianu. W przypadku niestosowania się do terminów obowiązuje procedura jak w punkcie 8.
10. Na lekcje należy przychodzić z zeszytem przedmiotowym (koniecznie w kratkę) oraz podręcznikiem. Na lekcji
informatyki uczeń może raz w semestrze przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie odnotowane w dzienniku
symbolem „np.”
11. 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.
12. Inne sprawy nie ujęte w PZO reguluje statut szkoły.

