wyciąg ze Statutu Szkoły

g)
h)
i)

samodzielnie przygotowane referaty i prace wykonane w domu;
recytacja wiersza;
dyktando.

1.

Za aktywną pracę na lekcji uczeń jest nagradzany:

5.

Uczeń otrzymuje minimum 2 oceny w miesiącu.

a)

pochwałą ustną, stopniem bardzo dobrym lub celującym.

6.

2.

Za brak przygotowania do lekcji uczeń może otrzymać:

Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów
podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

a)

wpis do dziennika (np., bz.) lub ocenę niedostateczną.

7.

b)

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do danej lekcji na początku zajęć,
co zwalnia go od odpowiedzi ustnej, od przedstawienia pracy domowej
(wypracowania, ćwiczenia, zadania), od prezentacji przeczytanego tekstu
w danym dniu.
Nieprzygotowanie do zajęć można zgłosić dwa razy w półroczu, każde
kolejne
nieprzygotowanie
skutkuje
oceną
niedostateczną.
Nieprzygotowanie nie zwalnia z zapowiedzianych prac pisemnych.

Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy
odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają
wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

8.

Termin zwrotu ocenianych testów i prac klasowych nie może być
dłuższy niż dwa tygodnie, a kartkówek jeden tydzień.

9.

Prace pisemne oceniane są wg następującej skali:

Zasady oceniania na języku polskim

c)

Brak pisemnej pracy domowej odnotowuje się w dzienniku skrótem
(bz). Brak zadania można zgłosić dwa razy w półroczu, każdy kolejny brak
pracy skutkuje oceną niedostateczną.

3.

Ocena śródroczna i roczna:

a)

Oceny śródroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości
i umiejętności ucznia przewidziany w podstawie programowej na dane
półrocze (rok szkolny).

b)

Ocena roczna jest odzwierciedleniem całorocznych osiągnięć ucznia i nie
jest równoznaczna z oceną za II semestr.

4.

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

odpowiedź ustna;
zapowiedziana praca pisemna;
niezapowiedziane kartkówki;
aktywność na lekcji;
praca w grupach;
praca projektowa;

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

–
–
–
–
–
–

100% - 95% punktacji zasadniczej,
94% - 86% punktacji zasadniczej,
85% - 76% punktacji zasadniczej,
75% - 51% punktacji zasadniczej,
50% - 31% punktacji zasadniczej,
poniżej 30% punktacji zasadniczej.

10.

W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej ma on obowiązek
napisać zaległy sprawdzian w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną.

11.

Ocena niedostateczna ze sprawdzianu godzinnego pisemnego może być
poprawiona do 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu.

12.

Uczeń ma obowiązek pisać każdą pracę długopisem lub piórem
nieścieralnym.

.............................................................................................................................................................................
podpis ucznia i rodzica/opiekuna

