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4. Nie jesteś oceniany w pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych oraz po
usprawiedliwionej w e-dzienniku nieobecności trwającej powyżej 5 dni.
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.
6. Masz prawo w każdym semestrze zgłosić jedno „nieprzygotowanie” (uczniowie kl. VI
z przedmiotu przyroda mają prawo zgłosić dwa „nieprzygotowania”) 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:
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8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych mogą otrzymać 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 biorą udział w konkursach otrzymują pochwałę do MobiDziennika.

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

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.
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