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I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE (załączniki) 

 

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

 Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 Ocenie podlegają następujące formy aktywności: 

 

 Sprawdziany  całogodzinne 

 Sprawdziany próbne, diagnozy, testy kompetencji, 

 Kartkówki – 10, 15 minutowe 

 Odpowiedzi ustne 

 Zadania domowe( w tym referaty, prace wytwórcze-modele, plakaty, plansze) 

 Aktywność ( udział w lekcji, rozwiązywanie problemów) 

 Praca samodzielna na lekcji 

 Wykonywanie pomocy naukowych ( tablic, rysunków, modeli figur i brył) 

 

            Każda forma aktywności ucznia zostaje oceniona przez nauczyciela. Uczeń otrzymuje   

            informację co opanował dobrze oraz co wymaga poprawy i jak powinien się dalej     

            uczyć. 

Ocenę z prac pisemnych ustala się według skali procentowej: 

97%-100% - ocena celująca. 

90%-96% - ocena bardzo dobra 

75%-89% - ocena dobra 

50%- 74% - ocena dostateczna 

31%-49% - ocena dopuszczająca 

0%-30% - ocena niedostateczna 

 

 Każdy uczeń może usprawiedliwić się  na początku lekcji z powodu nieprzygotowania 

do lekcji, za nieprzygotowanie rozumie się: brak pracy domowej pisemnej lub ustnej, brak 

zeszytu lub zeszytu ćwiczeń, podręcznika i wymaganych dla danego przedmiotu przyborów i 

materiałów. 
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 Za trzykrotne, sześciokrotne lub dziewięciokrotne usprawiedliwienie uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną z zadania domowego. 

 Nieprzygotowanie nie obejmuje prac terminowych. 

 

 Uczeń, który nie zgłosił faktu nieprzygotowania do lekcji, a nauczyciel to stwierdził, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 6 ocen. 

  Uczeń, który był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych (co najmniej tydzień) ma 

obowiązek zgłosić nieprzygotowanie, ale nie otrzymuje wpisu w dzienniku. Musi natomiast 

uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia ewentualnych prac. Jeżeli uczeń nie wywiąże 

się z umowy w ustalonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku, gdy 

nieobecność ucznia jest krótsza, ma on obowiązek uzupełnić braki i przygotować się do zajęć 

edukacyjnych. Po dłuższej nieobecności ucznia nie ocenia się go przez 2 kolejne lekcje 

(nieobecność co najmniej 1 tydzień). 

  Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń ma prawo do odmowy pisania w ciągu 

tygodnia więcej niż dwóch prac klasowych, a w ciągu dnia więcej niż jednej pracy klasowej. 

 Uczeń ma prawo do powiadamiania go, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

o terminie i zakresie prac klasowych/sprawdzianów, 

 

  Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej/sprawdzianie ma obowiązek napisać ją 

w ciągu 14 dni po powrocie do szkoły, ustalając termin z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie 

wywiąże się z powyższych ustaleń, pisze pracę na najbliższej lekcji danego przedmiotu. 

 Uczniowie, którzy uzyskali oceny niedostateczne (1) z prac klasowych powinni te 

oceny poprawić w terminie 14 dni od daty otrzymania ocenionej pracy. W wyjątkowych 

wypadkach, np. długa choroba, nauczyciel może wyznaczyć uczniowi inny termin poprawy 

oceny. 

 Przy poprawianiu sprawdzianu kryteria ocen nie ulegają zmianie, a otrzymana ocena 

jest wpisana do dziennika. 

 Uczeń, który w  wyznaczonym terminie nie poprawił sprawdzianu traci prawo do 

następnej poprawy. 

 Kartkówka obejmuje swym zakresem materiał z ostatnich 2 lekcji i rozumiana jako 

forma sprawdzenia opanowania tego materiału nie wymaga zapowiedzi. Ocena z kartkówki 

nie podlega poprawie. 

 Uczeń, który opuścił 50% lekcji może nie być klasyfikowany. Jeśli nieobecności są 

usprawiedliwione przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. ( warunki i tryb określa  WZO).. 

 W przypadku oceny niedostatecznej na koniec roku uczeń ma prawo do egzaminu 

poprawkowego. ( warunki i tryb określa  WZO).. 

 Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie ucznia stwierdzą ,że ocena wystawiona w wyniku 

klasyfikacji rocznej została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej 

oceny zawartym w niniejszym dokumencie składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o 

przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ( warunki i tryb określa  WZO).. 

 Uczeń, który brał udział w konkursie matematycznym otrzymuje ocenę cząstkową 

celującą. 

 Jeśli uczeń został laureatem lub finalistą konkursu na szczeblu miejskim, 

wojewódzkim lub ogólnopolskim otrzymuje roczną ocenę celującą 

  Ocenianie ucznia z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do potrzeb 

psychofizycznych i możliwości dziecka, w tym posiadających opinię lub orzeczenie PPP, a 

także zaświadczenie lekarskie, odbywa się według kryteriów przyjętych dla wszystkich 

uczniów , biorąc pod uwagę następujące czynniki:                              
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 - wysiłek i wkład pracy własnej 

 - poprawność rozumowania 

 - trafność interpretacji. 

            

           Wszystkie prace samodzielne i skala ocen są dostosowane do deficytów ucznia. 

Skala ocen ucznia z deficytami: 
 

 - Celujący – uczeń świadomie posługuje się zdobytymi umiejętnościami    w roz-
wiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 

 - Bardzo dobry - uczeń opanował umiejętności i potrafi je wykonać samodzielnie, 

 - Dobry  – uczeń popełnia nieliczne błędy w samodzielnej pracy, działa na 
konkretach. 

 - Dostateczny – uczeń opanował umiejętności w stopniu niepełnym, potrafi 
wykonać  je z pomocą nauczyciela. 

 - Dopuszczający  – uczeń wymaga ustawicznego organizowania czynności i 
wskazówek nauczyciela. 

 - Niedostateczny. –uczeń nie opanował umiejętności. 

          22. Za aktywność na lekcjach uczniowie otrzymują plusy, za 5 plusów uczeń otrzymuje 

              ocenę bardzo dobrą, za 4 plusy ocenę dobrą, za 3 plusy ocenę dostateczną 

         23. Prace pisemne przechowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przez cały 

               rok szkolny do 31 sierpnia. 

 

 
I. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIA, RODZICÓW I  INNYCH ZAINTERESOWANYCH O 

OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW: 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasady oceny. 

2. O przewidywanej ocenie rocznej nauczyciel ustnie informuje uczniów na dwa 

tygodnie przed wystawieniem ocen. 

3. W przypadku grożącej oceny niedostatecznej, nauczyciel przedmiotu informuje 

wychowawcę klasy, który pisemnie powiadamia o tym rodziców na miesiąc przed 

wystawieniem ocen. 
 

 

I. DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W CELU POPRAWY EWENTUALNYCH 

NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW NAUCZANIA 

 

 Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, jeżeli ten osiąga niezadowalające 

wyniki w nauce, próbuje wyjaśnić przyczyny trudności i wskazać sposoby zaradzenia 

im. 
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 Jeżeli rozmowa z uczniem nie przynosi efektów kontaktuje się z rodzicami, zapoznaje 

ich z istniejącym problemem i wspólnie opracowują metody pracy w celu poprawy 

istniejącej sytuacji. 

 Jeżeli wymaga tego sytuacja,  nauczyciel po konsultacji z pedagogiem szkolnym (i za 

zgodą rodziców) kieruje ucznia na specjalistyczne badania, w celu zdiagnozowania 

wiedzy dziecka, przyczyn występujących trudności z nauką i sposobów eliminowania 

ich. 

 

 
 


