
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY NA LEKCJACH:

JĘZYKA  POLSKIEGO, JĘZYÓW OBCYCH, RELIGII, ETYKI

 MATEMATYKI, PRZYRODY, HISTORII, INFORMATYKI,

FIZYKI, CHEMII, BIOLOGII I GEOGRAFII

W  ROKU SZKOLNYM  2017/2018

1. Uczeń na każdą lekcję przynosi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz przybo-
ry szkolne wymagane przez nauczycieli danego przedmiotu.

2. Uczeń  będzie  otrzymywać  oceny  za:  prace  pisemne  (prace  klasowe,  prace
stylistyczne,  sprawdziany,  kartkówki,  testy  oraz  inne),  prezentacje,  odpowiedzi
ustne, rozwiązywanie zadań przy tablicy, prace domowe oraz za estetykę zeszytu
i aktywność na lekcjach.

3. Prace pisemne będą oceniane według następującej skali:

97% - 100% cel   (6)            
86% - 96% bdb (5) 
75% - 85%           db   (4)
51% - 74% dst   (3)
35% - 50% dop  (2)
Poniżej 35% ndst (1)

4. Oceny  niedostateczne  i  dopuszczające z  prac  klasowych  i  sprawdzianów
uczeń  może poprawić  tylko  raz.  Zaliczenie  odbywa  się  w terminie  ustalonym
przez nauczyciela  w ciągu dwóch tygodni  po otrzymaniu wyników.  Obie oceny
liczy się do średniej.

5. Prac stylistycznych z języka polskiego, sprawdzianów diagnostycznych oraz ocen
innych niż wymienione w punkcie 4. uczeń nie może poprawić.

6. Uczeń  nieobecny  na  pracy  klasowej  z  przyczyn  losowych  musi  ją  napisać
w terminie ustalonym przez nauczyciela.

7. W ciągu semestru uczeń może dwa razy   zgłosić  nieprzygotowanie do lekcji.
Fakt ten zgłasza na początku zajęć. Za trzeci oraz każdy kolejny brak przygoto-
wania otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Nauczyciel  ustala  ilość  i  termin  oddawania  prac  dodatkowych  wykonywanych
w ciągu roku szkolnego. Ostateczny termin przypada na 15 grudnia  w  pierwszym
semestrze i 15 maja w drugim.

9. Oceny semestralne i roczne będą wystawiane ze średniej ważonej wszystkich
ocen cząstkowych według następującej skali:

   celująca    5,3 i wyżej
      bardzo dobra 4,6 – 5,2

dobra 3,7 – 4,5
dostateczna 2,7 – 3,6
dopuszczająca 1,8 – 2,6

   niedostateczna    poniżej 1,8

10. W  przypadku  ucznia  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  nauczyciel
dostosowuje wymagania indywidualnie, zgodne z zaleceniami poradni.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY

 NA LEKCJACH: TECHNIKI, PLASTYKI, MUZYKI

W  ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

1. Uczeń na każdą lekcję przynosi zeszyt przedmiotowy i w pełni wyposażony piórnik:
długopis, ołówek, linijka, gumka, temperówka, nożyczki, klej, czarny marker, kredki,
mazaki oraz materiały i narzędzia potrzebne na daną lekcję.

2. Uczeń   jest  oceniany za  testy,  sprawdziany, prace  domowe,  prace  wytwórcze,
ćwiczenia,  estetykę zeszytu,  pracę na lekcji  oraz za przestrzeganie zasad BHP,
w tym za ład i porządek na stanowisku pracy.

3. Uczeń  wykonuje  prace  wytwórcze  zgodnie  z  harmonogramem,  estetycznie
i dokładnie. Oddaje je w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń, który na
lekcji pracuje wolniej, musi skończyć pracę w domu.

4. Uczeń jest oceniany w skali 1-6.
5. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną w możliwie najkrótszym terminie,

uzgodnionym z nauczycielem.
6. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek we własnym zakresie uzupełnić materiał

lub wykonać pracę wytwórczą z tej lekcji.
7. W ciągu semestru uczeń może dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.

Fakt ten zgłasza na początku zajęć. Za trzeci oraz każdy kolejny brak przygoto-
wania otrzymuje ocenę niedostateczną.

8. Uczeń  otrzymuje  ocenę  semestralną  i  roczną  wystawianą  ze  średniej
wszystkich ocen cząstkowych według następującej skali:

        celująca           5,6 i wyżej
                    bardzo dobra        4,6 – 5,5

             dobra 3,7 – 4,5
             dostateczna 2,7 – 3,6
             dopuszczająca 1,8 – 2,6

         niedostateczna            poniżej 1,8

9. W  przypadku  ucznia  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  nauczyciel
dostosowuje wymagania indywidualnie, zgodne z zaleceniami poradni.


