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2. Obowiązkowy warsztat pracy -zeszyt do muzyki, ołówek, gumka.
Obowiązuje Cię przygotowanie z materiału omawianego na lekcjach, podczas których byłeś / byłaś
nieobecny ( -a) oraz wykonanie wszystkich zadań i prac z tego okresu. Po powrocie do szkoły masz
mieć uzupełnione notatki oraz odrobinę zadanie domowe z okresu nieobecności.
4. Nie jesteś oceniany w pierwszym dniu po ferie i przerwach świątecznych oraz po usprawiedliwione
w e-dzienniku nieobecności powyżej 5 dni.
5. Masz prawo w każdym semestrze zgłosić jedno “nieprzygotowanie” do lekcji (nie dotyczy
zapowiedzianych kartkówek). Informację taka jesteś zobowiązany zgłosić przed rozpoczęciem toku
lekcji. Zadanie domowe wykonasz na kolejną lekcję i zgłosisz się z nim do nauczyciela.
6. Sposób oceny prac pisemnych w zależności od zdobytych punktów procentowych:
96-100% celujący
90-95 % bardzo dobry
71-89% dobry
50-70% dostateczny
31-49 % dopuszczający
0-30% niedostateczny
7. Laureaci i finaliści pozaszkolnych konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych wyższą ocenę klasyfikacyjną, pod warunkiem, że wykonują swoje podstawowe
obowiązki.

8. Uczeń, który godnie reprezentował szkołę na pozaszkolnym konkursie przedmiotowym otrzymuje
jednorazowo celującą ocenę śródsemestralną wagi 3.
9. Uczniowie, którzy uczestniczą w konkursach otrzymują pochwałę do mobidziennika.
10.Oceny semestralne i oceny roczne ustalane są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania Szkoły Podstawowej w Dąbrówce im. Kazimierza Nowaka
11. W sytuacjach wyjątkowych związanych z Przedmiotowym Systemem Oceniania decydujący głos
ma nauczyciel przedmiotu.
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