
ZASADY BIEŻĄCEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 

 1. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin zostaje wpisany do 

dziennika LIBRUS. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń ma 

obowiązek się przygotować. 

2. Kartkówki obejmują materiał z ostatniej lekcji (kartkówka nie jest zapowiadana) lub z 2-3 

lekcji (kartkówka wtedy jest zapowiadana i wpisywana do dziennika LIBRUS).  

3. Odpowiedź ustna sprawdza poziom wiadomości i umiejętności maksymalnie z dwóch 

ostatnich tematów.  

4. Każdy uczeń w ciągu semestru może być jeden raz nieprzygotowany, musi to jednak 

zgłosić na początku lekcji. Każde następne nieprzygotowanie traktowane jest jako ocena 

niedostateczna.  

5. Powyższy punkt nie dotyczy lekcji, na których ma się odbyć zapowiedziany wcześniej 

sprawdzian, lub kartkówka.  

6. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu lub kartkówki z całą klasą ma 

obowiązek uczynić to w terminie do dwóch tygodni poza godzinami lekcyjnymi w 

porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. Jeśli uczeń tego nie uczyni otrzymuje odpowiednio 

z danej kartkówki lub sprawdzianu ocenę niedostateczną.  

7. Uczniowie, którzy nie byli na lekcjach z ważnych przyczyn ( jednodniowa niedyspozycja, 

badania lekarskie, zawody, konkurs itp.) mają obowiązek uzupełnić wszystkie braki na 

następną lekcję .  

8. Uczniowie, którzy nie uczęszczali do szkoły z powodu długotrwałej choroby (co najmniej 

tydzień) mają tydzień po powrocie do szkoły na uzupełnienie wszystkich braków.  

9. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, materiały 

potrzebne do wykonania prac manualnych. 

 10. Za nieprzyniesienie na lekcję zapowiadanych przyrządów i pomocy uczeń otrzymuje (bm 

– brak materiałów) (za trzy bm uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). 

 

ZASADY BIEŻĄCEGO POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH: 

 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen  z prac pisemnych (sprawdzianów i kartkówek) w 

terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania oceny.   

2. Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen  z zadań domowych i prac o ile wykona je 

poprawnie na następną lekcję.  

 3. Uczeń ma prawo poprawić daną ocenę (wymienioną w pkt. 1 i 2) JEDNORAZOWO.  

 4. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do jej poprawy.  

 5. Każda ocena z poprawy zapisywana jest w dzienniku LIBRUS w nawiasie obok wcześniej 

uzyskanej i wpisanej oceny. 

 

 

 


