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Oceniane formy aktywności
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Zasady zaliczania obowiązkowych form
aktywności w przypadku usprawiedliwionych
nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie
Zasady poprawiania ocen
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Wymagania edukacyjne (krótko)

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, odpowiedź ustna, kartkówka, zadanie
domowe, praca w grupach, aktywność na zajęciach, referaty lub inne prace, do
przygotowania których zobowiązany był uczeń, umiejętność udzielania I.pomocy.
Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał sprawdzianu lub kartkówki, to powinien to
uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. W przypadku nie
zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub kartkówki ma
prawo ją poprawić w przeciągu dwóch tygodni od rozdania prac.
O ocenach decyduje stopień opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności
określonych programem. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował je w
pełnym zakresie; ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował je w prawie
pełnym stopniu; ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował je w dużym stopniu;
ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiadomości i
umiejętności; ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w zakresie
wiadomości i umiejętności, ale braki te nie uniemożliwiają mu dalszego kształcenia;
ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności
określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia.
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Sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej
śródrocznej i rocznej

Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest wyliczana jako średnia ważona z wszystkich
ocen uzyskanych przez ucznia w danym semestrze. Ocena roczna jest ustalana
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Tryb odwoływania się od oceny klasyfikacyjnej
śródrocznej i rocznej
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów

podobnie jak śródroczna, z tym że do średniej wchodzi również ocena śródroczna z
wagą jak oceny za sprawdziany.
Tryb odwoływania się od oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej określony jest w
Statucie Szkoły.
● odpowiedzi ustne z materiału zrealizowanego na ostatnich trzech zajęciach
edukacyjnych-nie wymaga zapowiadania;
● kartkówki-prace trwające krócej niż 45 min. i obejmujące materiał z ostatnich
trzech zajęć edukacyjnych-nie wymagają zapowiadania;
● sprawdziany-obejmujące określoną partię zrealizowanego materiału,
zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
● ocenianie aktywności na zajęciach;
● ocenianie zadań domowych, referatów lub innych prac, do przygotowania
których zobowiązany był uczeń;
● ocenianie praktycznych umiejętności udzielania I.pomocy.
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Sposób udostępniania prac pisemnych
rodzicom

Pisemna praca ucznia zostaje przekazana rodzicom do wglądu, ich życzenie, podczas
konsultacji i zebrań w szkole. Na pracach pisemnych przekazanych
do wglądu rodzicom nie można nanosić żadnych zmian i poprawek.
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Warunki i tryb otrzymania wyższej niż
przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych

Ocena klasyfikacyjna może być wyższa od oceny przewidywanej. Ocena
klasyfikacyjna ustalana jest według tego samego algorytmu co ocena przewidywana, z
tym że uwzględnia również oceny zdobyte przez ucznia po wystawieniu oceny
przewidywanej. Dodatkowe oceny poprawiające ocenę przewidywaną można zdobyć
na każdych zajęciach zgłaszając się do odpowiedzi lub poprawiając sprawdzian
napisany na ocenę zaniżającą średnią. Należy najpierw uzgodnić z nauczycielem
zakres materiału, który należy zdać w formie pisemnej lub ustnej.

