Ogólne zasady przedmiotowego oceniania 2019/2020
1. Praca klasowa rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace
kontrolne przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia wiedzy i
umiejętności uczniów:
 w jednym tygodniu mogą być najwyżej 2 takie prace
 zapowiedziana i wpisana do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem [pozycja "Terminarz"
w e- dzienniku]
 nie może być więcej niż 1 praca klasowa w ciągu dnia
 nauczyciel w ciągu 2 tygodni powinien ją sprawdzić i ocenić
 ocena wpisywana jest do e - dziennika kolorem czerwonym i wagą 5
 uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną tylko jeden raz
 poprawa może być pisemna lub ustna
 do średniej liczone są obie oceny: ocena poprawiana wpisywana jest z wagą 2, ocena
poprawiona z wagą 5; zasada ta stosowana jest również w przypadku, gdy uczeń napisze
poprawę na ocenę niższą niż w pierwszym terminie
 w przypadku nieobecności ucznia z przyczyn zdrowotnych lub losowych na pracy klasowej do
e - dziennika wpisywane jest "bz", czyli "brak zadania", jako informacja zwrotna dla ucznia i
rodzica, że uczeń ma do napisania zaległą pracę; nie jest liczone do średniej
 jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą
klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem
 w przypadku niestawienia się ucznia w ustalonym terminie [unikanie], pisze on zaległą pracę
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
2. Kartkówka rozumiana jest jako forma bieżącej kontroli wiedzy ucznia i obejmuje zakres wiedzy i
umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych:
 kartkówek może być kilka w tygodniu
 nauczyciel w ciągu 2 tygodni powinien ją sprawdzić i ocenić
 ocena wpisywana jest do e - dziennika kolorem zielonym i wagą 3
 może być zapowiedziana
 w przypadku kartkówki zapowiedzianej uczeń nie może w dniu jej pisania zgłosić
nieprzygotowanie oraz nie obowiązuje tzw. "szczęśliwy numerek"
 oceny z kartkówek nie podlegają poprawie
 w przypadku nieobecności ucznia z przyczyn zdrowotnych lub losowych na kartkówce do e dziennika wpisywane jest "bz", czyli "brak zadania", jako informacja zwrotna dla ucznia i
rodzica, że uczeń ma do napisania zaległą pracę; nie jest liczone do średniej

 jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać kartkówki z całą klasą, to
powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem
 w przypadku niestawienia się ucznia w ustalonym terminie [unikanie], pisze on zaległą pracę
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
3. Prace dodatkowe [długoterminowe] - ocena wpisywana jest do e - dziennika kolorem żółtym i
wagą 3
4. Inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności np.:


odpowiedź ustna na lekcji - ocena wpisywana jest do e - dziennika kolorem niebieskim i wagą
od 2 do 5 – (ustala nauczyciel przedmiotu)



samodzielna praca na lekcji - ocena wpisywana jest do e - dziennika kolorem niebieskim i
wagą 2



praca domowa w formie pisemnej/ ustnej i inne - ocena wpisywana jest do e - dziennika
kolorem niebieskim i wagą 2

5. Nieprzygotowanie do lekcji:
 Uczeń w ciągu semestru może być raz nieprzygotowany [lekcja odbywa się raz w tygodniu],
dwa razy nieprzygotowany [lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu] lub trzy razy
nieprzygotowany [lekcja odbywa się więcej niż dwa razy w tygodniu] nie dotyczy prac
klasowych i zapowiedzianych kartkówek i nie wpływa to na jego ocenę.
 Kolejne nieprzygotowanie do lekcji ponad limit [nie umie zadanego materiału, brak pisemnej
pracy domowej] skutkuje każdorazowo koniecznością odpowiedzi ustnej.
 Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pisemnej pracy domowej,

nieznajomość materiału z 3 ostatnich tematów, brak materiałów potrzebnych do lekcji
[przedmioty artystyczne takie jak plastyka, technika, muzyka]
 uczeń ma obowiązek zgłosić "np" na początku lekcji

6. Na okres dłuższych przerw w nauce i weekendy nie są zadawane prace pisemne
7. Ocenianie prac pisemnych:
 6 - [100%]
 5 - [99% - 91%]
 4 - [90% - 75%]
 3 - [74% - 51%]
 2 - [50% - 30%]
 1 - [29% - 0%]
8. Stopień na koniec półrocza; koniec roku szkolnego wystawiany jest zgodnie z następująca zasadą:
 celujący -

5,51 - 6,00

 bardzo dobry -

4,75 - 5,50

 dobry -

3,75 - 4,74

 dostateczny -

2,75 - 3,74

 dopuszczający -

1,75 - 2,74

 niedostateczny -

1,74 i mniej

9. Ocena na koniec roku wystawiana jest według oceny rocznej w e – dzienniku.
10. Na 2 tygodnie przed wystawieniem ocen na koniec półrocza i koniec roku szkolnego nie
przewiduje się indywidualnych dodatkowych prac ani prac kontrolnych, zgodnie z zasadą
systematyczności oceniania.
11. Jeżeli uczeń zostanie laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego zewnętrznego
[ogólnołódzki, wojewódzki, ogólnopolski], uzyskuje ocenę celującą z przedmiotu; za wyróżnienie w/w
konkursach cząstkową ocenę celującą z przedmiotu
12. Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich prac pisemnych sprawdzających [sprawdzian,
kartkówka, praca domowa] przewidzianych w danym roku szkolnym. Jeżeli uczeń jest nieobecny w
czasie pisania prac kontrolnych, ma obowiązek ustalić termin zaliczenia z nauczycielem (nie dłuższy
niż dwa tygodnie).
13. Nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań do możliwości ucznia i indywidualizacji pracy
oraz uwzględniania podczas oceniania opinii i orzeczeń ucznia.

