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Nauczyciele:
Cierechowicz Paweł (historia),
Nowacki Tomasz (historia),
Ogiba Cecylia (wiedza o społeczeństwie).

1.Ocenianie i klasyfikowanie odbywa się zgodnie z regułami zawartymi w
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).
2.Ocenianie jest jawne, a wystawione oceny uzasadniane ustnie lub pisemnie (na prośbę
ucznia lub jego opiekuna).
3. Oceny bieżące o przewidzianej w WZO wadze uczeń otrzymuje za następujące zadania:
- waga 1 (liczona pojedynczo): kartkówki obejmujące max. trzy tematy lekcji, zadania
domowe, praca na lekcji (indywidualna lub zbiorowa), aktywność na lekcji,
- waga 2 ( podwójnie): obszerne i zapowiedziane kartkówki, odpowiedzi ustne (max. z trzech
tematów lekcji), referaty i prezentacje, wypowiedzi pisemne,
- waga 3 ( potrójnie): ze sprawdzianów, testów i prac klasowych.
4. Uczeń może uzyskać ocenę bieżącą za udział i osiągnięcia w konkursach (przedmiotowych i
tematycznych) oraz olimpiadach.
O ocenie i jej wadze decyduje nauczyciel, w zależności od rangi sukcesu.
5. Za wykonanie zadań dodatkowych oraz aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać „+”.
Nauczyciel przedmiotu decyduje o liczbie „+” przeliczanych na ocenę bieżącą i o max. liczbie tak
uzyskanych ocen bieżących w półroczu. Waga oceny wynosi 1.
a)

wiedza o społeczeństwie i historia (Cierechowicz Paweł):
 na ocenę dobrą – cztery plusy,
 na ocenę bardzo dobrą – pięć plusów,
 na ocenę celującą siedem plusów.

W półroczu uczeń może uzyskać w ten sposób dwie oceny.
b)

historia (Nowacki Tomasz):

System oceniania aktywności na lekcji historii:
5.1. Pytanie zadane klasie;

5.2. Zgłoszenie uczniów;
5.3. Wskazanie ucznia, który wstając, pełnym zdaniem udziela odpowiedzi;
5.4. Po wypowiedzi uczeń ma prawo wpisać sobie znak „+” do tabelki przy bieżącej dacie na
końcu zeszytu;
5.5. Po lekcji uczniowie podchodzą do nauczyciela, który swoim podpisem weryfikuje liczbę
plusów;
5.6. Pod koniec semestru następuje ocena aktywności (jedna w semestrze) ucznia wg liczby
plusów;
19 plusów – cel
17 – bdb+
15 – bdb
13 – bdb11 – db+
9 – db
7 – db5 – dst+
3 – dst
Niższych ocen nie przewiduje się.
6. Uczeń może zgłosić 1 nieprzygotowanie w półroczu.
Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na następne półrocze.
W przypadku braku pracy długoterminowej uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania. Otrzymuje
ocenę niedostateczną wagi 2.
7. W przypadku plagiatu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3. Ma możliwość poprawy
oceny zgodnie z zasadami dotyczącymi poprawy oceny niedostatecznej.
8. Wyniki procentowe z prac pisemnych są zamieniane na oceny bieżące wg poniższych
zasad:
OCENA
Celujący
Bardzo dobry +
Bardzo dobry
Dobry +
Dobry
Dostateczny +
Dostateczny
Dopuszczający +
Dopuszczający
Niedostateczny

100%
95-99
86% – 94%
81- 85
71% – 80%
66-70
56% – 65%
51 - 55
41% – 50%
0% – 40%

9. Każdy uczeń ma obowiązek jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Druga ocena jest wpisywana do dziennika.
Waga obu ocen pozostaje bez zmian.
Ocen z kartkówek nie poprawia się. Nauczyciel może zadecydować o obowiązku poprawy
oceny z kartkówki zapowiedzianej.
10. Sprawdziany, testy i wypracowania pozostają u nauczyciela do końca danego roku
szkolnego. Prace domowe i kartkówki nauczyciel oddaje po omówieniu i wpisaniu oceny.
11. Nauczyciel ma prawo wystawić ocenę bieżącą z wagą 1, oceniając w ten sposób systematyczność
pracy ucznia i terminowość oddawania prac.
12. Wszelkie inne kwestie rozstrzyga się zgodnie z WZO.

