4. Nie jesteś oceniany w pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych oraz po
usprawiedliwionej w e-dzienniku nieobecności trwającej powyżej 5 dni.
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5. Jeżeli byłaś(-eś) nieobecna(-y) na sprawdzianie napiszesz go w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie, nie dłuższym niż dwa tygodnie od chwili powrotu do szkoły. Nie masz
możliwości zgłoszenia nieprzygotowania w celu odroczenia ustalonego terminu napisania
zaległej pracy. Jeżeli nie napiszesz sprawdzianu w okresie dwóch tygodni od powrotu do
szkoły, otrzymujesz ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

Opracowała: Ewa Schwarz
1. Formy sprawdzania wiedzy:

Forma

Minimalna
ilość
form
(semestr)
I

sprawdzian

poprawa
sprawdzianu
kartkówka
odpowiedź ustna

zadanie domowe

aktywność

Projekt

Czas

Waga

Zakres

Poprawa

jedna
godzina
lekcyjna

3

podany przynajmniej
1 tydzień przed
terminem sprawdzianu

możliwość poprawy
każdego sprawdzianu jeden raz

jedna
godzina
lekcyjna

3

taki sam jak do
sprawdzianu z danej
partii materiału

brak możliwości
poprawy

II

Max
1

Max
1

w zależności
od potrzeb

Min
2

Min
2

do 15 min.

2

Min
1

Min
1

do 5 min.

2

2

2

2

2

1

-

1-2

z trzech ostatnich
tematów, włącznie
z materiałem
obejmującym zadania
domowe
wyznaczony przez
nauczyciela

realizacja
jednego lub
kilku
tematów

1-2

praca samodzielna lub
w grupie, zakres
wyznaczony przez
nauczyciela

-

2-3

praca w grupie, temat
i zakres wyznaczone
przez nauczyciela

brak możliwości
poprawy
otrzymanej oceny

2. Obowiązkowy warsztat pracy: zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz wyposażenie
w odpowiednie przybory do lekcji.
3. Obowiązuje Cię przygotowanie z materiału omawianego na lekcjach, podczas których
byłaś(-eś) nieobecna(-y) oraz wykonanie wszystkich zadań i prac z tego okresu. Po powrocie
do szkoły masz uzupełnione notatki oraz odrobione zadania domowe z okresu, podczas
którego byłaś(-eś) nieobecna(-y).

6. Masz prawo w każdym semestrze zgłosić jedno „nieprzygotowanie” do lekcji (nie dotyczy:
pracy klasowej i jej poprawy oraz zapowiedzianych kartkówek). Informację taką jesteś
zobowiązana(-y) zgłosić przed rozpoczęciem toku lekcji. Zadanie domowe wykonasz na
kolejną lekcję i zgłosisz się z nim do nauczyciela. Wyjątkowe sytuacje, wynikające ze
zdarzeń losowych należy zgłosić do nauczyciela, który podejmuje decyzje odnośnie
„nieprzygotowania”.
7. Sposób oceny prac pisemnych w zależności od liczby zdobytych punktów procentowych:
96%
90%
71 %
50%
31 %
0%

-

100%
95%
89%
70%
49%
30%

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych wyższą ocenę
klasyfikacyjną, pod warunkiem, że wypełniają swoje podstawowe obowiązki.
9. Uczeń, który został dopuszczony do drugiego etapu kuratoryjnego konkursu
przedmiotowego otrzymuje celującą ocenę śródsemestralną wagi 3 z odpowiedniego
przedmiotu.
10. Uczniowie, którzy uczestniczą w konkursach otrzymują pochwałę do MobiDziennika.
11. Oceny semestralne i oceny roczne ustalane są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.
12. W sytuacjach wyjątkowych związanych z Przedmiotowym Systemem Oceniania
decydujący głos ma nauczyciel przedmiotu.
Powodzenia!
Ewa Schwarz

