DODATKOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
1. Uczestnictwo ucznia w procesie oceniania zapewniają przedmiotowe systemy oceniania
z uwzględnieniem ogólnie przyjętych zasad:
a. każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny;
b. każdy uczeń ma prawo być oceniony za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru
osiągnięć;
c. każdy uczeń powinien być oceniany systematycznie; oceny cząstkowe wpisują do
dzienniczków nauczyciele przedmiotów;
d. uczniowie dobrze znają kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów - każdy
uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu określoną liczbę ocen według zasady:
• tygodniowy wymiar godzin + 2, gdy tygodniowy wymiar godzin wynosi 1 lub 2
godziny
• tygodniowy wymiar + 3 w pozostałym przypadku
e. każdy uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż 3 prace klasowe;
f. prace klasowe są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;
g. jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z usprawiedliwionych przyczyn, to powinien ją
napisać w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Uczeń, który nie pisał w/w.
pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych, pisze ją na najbliższej lekcji danego przedmiotu;
h. każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy
klasowej w ciągu jednego tygodnia od oddania prac w terminie podanym przez
nauczyciela;
i. ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana jako kolejna do
dziennika;
j. krótkie sprawdziany (kartkówki) oraz oceny cząstkowe nie podlegają poprawie;
k. na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych,
umożliwiających podniesienie proponowanej przez nauczyciela oceny;
l. nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (przynajmniej tygodniowej)
usprawiedliwionej nieobecności w szkole;
m. nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej na pisemną prośbę
rodziców, wychowawcy, pedagoga;
n. w styczniu i czerwcu do dnia konferencji klasyfikacyjnej nie ma prac pisemnych z
wyjątkiem badania wyników nauczania;
o. obowiązują jednolite ze wszystkich przedmiotów, przedziały procentowe na
poszczególne oceny, które uczeń otrzymuje z prac klasowych:
bdb 100% - 90%
db 89% - 75%
dst 74% - 55%
dop 54% - 40%

