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1.Sprawdziany są obowiązkowe. 
2.Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to ma obowiązek to uczynić w ciągu 

tygodnia. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności uczeń ma prawo pisać pracę w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem, do tego czasu na wpisaną literkę „N”. 

3.Uczeń może w ciągu semestru może nie mieć zeszytu lub zadania domowego bądź być nieprzygotowanym do lekcji dwa  
razy bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. Uczeń na początku lekcji zawiadamia nauczyciela o braku 

zeszytu , zadania domowego bądź nieprzygotowaniu do lekcji. 
4.Na tydzień przed sprawdzianem nauczyciel zapowiada i podaje zakres materiału. 
5.Kartkówka może być niezapowiedziana. 
6.Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna. Stopień z poprawy wpisuje się w tą samą kolumnę w dzienniku 

elektronicznym. Do średniej ważonej liczy się stopień z poprawy. Poprawianie ocen powinno odbywać się w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu tygodnia od otrzymania oceny. 

7.Sprawdzian nauczyciel oddaje w ciągu 2 tygodni, a kartkówki w ciągu 1 tygodnia. 
  

8..Waga poszczególnych form aktywności uczniów  

      

Formy aktywności Waga ocen 

Sprawdzian 5 

Kartkówka 2-4 

Odpowiedź ustna 3 

Praca domowa 2 

Aktywność 2 

Osiągnięcia w konkursach (etap wojewódzki) 5 

Osiągnięcia w konkursach (etap miejski, powiatowy) 4 

Osiągnięcia w konkursach (etap szkolny) 3 

inne formy, m.in.: 

- referat 

- doświadczenia 

- prezentacje 

- prace długoterminowe 

- inne 

- prowadzenie zeszytu 

-praca w grupach 

1-3 

 
 

9.Przewidywana liczba ocenianych form aktywności uczniów w okresie. 

 

Forma aktywności                                                 Liczba 

 
1. Sprawdziany                                                           1- 2 
2 .Kartkówki                                                               1 lub więcej 
3. Odpowiedź ustna                                                    1 lub więcej  
4. Praca domowa                                                        1 lub więcej 
5. Aktywność i pilność                                               1 lub więcej  

 
10.W przypadku prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek itp. przeliczanie zdobytych punktów na stopnie odbywać się 

będzie według następującego kryterium: 

poniżej  29 % - niedostateczny 



30 % - 49 %    - dopuszczający 

50 % - 69 %   - dostateczny 

70%   - 84 %   - dobry 

                       85 % - 94 %   - bardzo  dobry 

                       95% -100%   - celujący 

11.Oceny śródroczne i roczne wystawia się uwzględniając średnią ważoną ocen  

wg następującego podziału:  

średnia ważona ocena śródroczna i roczna 

mniej niż 1,6 niedostateczny 

powyżej 1,6 do  2,59 dopuszczający 

powyżej 2,6 do  3,59 dostateczny 

powyżej 3,6 do  4,59 dobry 

powyżej 4,6 do  5,59 bardzo dobry 

powyżej 5,6 celujący 

12.W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych za 
wyjątkiem działań edukacyjnych zainicjowanych przez nauczyciela. 

13. W czasie trwania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ocenie podlegają w 

szczególności: wykonana praca(prace domowe ,testy sprawdzające, kartkówki), zaangażowanie i systematyczność, 

terminowość odsyłania z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. 

14. Brak wykonania w terminie zadania zleconego przez nauczyciela traktowane jest, jako nieprzygotowanie do zajęć i 
skutkuje odnotowaniem tego faktu w dzienniku elektronicznym. Ocenianie podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość odbywa się zgodne z wymaganiami edukacyjnymi szczegółowo opisanymi PZO 

15. Podczas trwania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel informuje ucznia/rodzica, 
która praca będzie podlegać ocenie i określa sposób, termin i godzinę odesłania wykonanej pracy. W przypadku trudności 
technicznych (związanych z komputerem, Internetem) lub ze zrozumieniem treści uczeń lub rodzic kontaktują się z 

nauczycielem w celu uzyskania pomocy. 

16.W przypadku, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z 
przyczyn od niego niezależnych, ma obowiązek zapoznania się z tematem oraz wykonania zadań i ich oddania w terminie 
ustalonym z nauczycielem. 

17. Indywidualne trudności w bieżącej komunikacji oraz dostępności do Internetu należy zgłaszać do wychowawcy lub 
Dyrektora Szkoły. W przypadku braku takiego sygnału uznaje się, że uczeń ma dostęp do przynajmniej jednej formy pracy 
zdalnej 

18. W czasie trwania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel zapewnia uczniom, 

materiały w formie papierowej dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu. 

1) Rodzice uczniów zobowiązani są: 

a) raz w tygodniu do odbioru ze szkoły materiałów w wersji papierowej do pracy w domu. 

b) Po upływie tygodnia dostarczyć do szkoły wykonane prace uczniów w celu sprawdzenia ich przez nauczycieli. 

19. W sytuacji, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i nie 
przysyła nauczycielowi zadanych obowiązkowych prac w określonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, otrzymuje ocenę 

niedostateczną za brak wykonania zadania. 

 



 

 


