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Z

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Ocenie podlegają prace klasowe obejmujące materiał
z całego działu, kartkówki zapowiedziane (wiedza
z wskazanych trzech lekcji), kartkówki niezapowiedziane
(ostatnia lekcja), prace długoterminowe, aktywność, praca na
lekcji, zadania domowe, zadania dodatkowe, projekty,
odpowiedzi ustne, zeszyt i ćwiczenia, diagnoza
środkoworoczna i końcoworoczna, słownictwo w języku
angielskim.
3. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę
punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów WO:
100% - 96% - ocena celująca
95% - 91% - ocena bardzo dobra
90% - 75% - ocena dobra
74% - 55% - ocena dostateczna
54% - 40% - ocena dopuszczająca
39% - 0% - ocena niedostateczna
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie
dwóch tygodni. Prace klasowe trwają 45 minut. W ocenie
punktowej oceniane są zasady kryterialnego oceniania
wiedzy i
umiejętności
uczniów oraz standardy
egzaminacyjne:
- wybór poprawnej metody rozwiązania
- konsekwencja w jej realizacji
- poprawność obliczeniowa wyniku.
4. Uczeń nieobecny na sumującej dział pracy klasowej
otrzymuje wpis do dziennika oznaczony cyfrą zero i ma
obowiązek napisać ją w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela. Prace klasowe, z których uczeń uzyskał ocenę
niedostateczną lub dopuszczającą należy poprawić w ciągu
dwóch tygodni od ich zwrotu w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie. Poprawę pisze się tylko raz. Otrzymana
ocena jest ostateczna. Poprawy nie mogą być pisane w czasie
lekcji.
Uczeń może poprawić ocenę dostateczną lub dobrą z pracy
klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania
sprawdzonych prac. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem
utrudnia realizowanie prac pisemnych innym uczniom,
nauczyciel odbiera pracę ucznia. Ocena uzyskana przez
ucznia, któremu odebrano pracę, nie podlega poprawie.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego odrobienia
przez ucznia zadania domowego, otrzymuje on ocenę
niedostateczną z poinformowaniem o zdarzeniu rodziców
i możliwością poprawy w formie i czasie określonym przez
nauczyciela.
Do dziennika wpisuje się ocenę poprawioną. Uczeń
nieobecny
na
kartkówce
zapowiedzianej
lub
niezapowiedzianej ma obowiązek napisania pracy lub
zaliczenia odpowiedzią ustną w ciągu dwóch tygodni od dnia
powrotu do szkoły.
5. Wynik diagnozy wstępnej jest wpisywany do zeszytu jako
wynik procentowy. Za zgodą ucznia lub rodzica mogą być
przeliczane na ocenę bieżącą i wpisywane do dziennika.
Wynik diagnozy środkoworocznej i końcoworocznej jest
przeliczany na ocenę i wpisany do dziennika z wagą 2
(uczniowie o zakresie materiału dowiadują się na miesiąc
przed planowaną diagnozą).
6. Kartkówki mogą obejmować materiał z jednej ostatniej
lekcji i wówczas nie muszą być zapowiedziane. Jeżeli będą
obejmować większą część materiału nauczyciel zapowie je
dwa dni wcześniej. Kartkówki nie podlegają poprawie.
7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych

konsekwencji, trzy razy w ciągu semestru nieprzygotowanie
do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych prac klasowych,
zapowiedzianych kartkówek, prac długoterminowych,
diagnozy środkoworocznej i końcoworocznej). Każde
nieprzygotowanie wpisywane jest do Librusa. Czwarte
i każde
kolejne
nieprzygotowanie
skutkuje
oceną
niedostateczną,
bez
możliwości
poprawy.
Przez
nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zadania
domowego, brak zeszytu lub ćwiczeń, w których jest zadanie
domowe, brak przyrządów geometrycznych podczas zajęć z
geometrii. Za niewykonywanie ćwiczeń podczas lekcji, brak
notatek z lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń ma
obowiązek w wyznaczonym terminie uzupełnić wszystkie
zaległości w zeszycie, łącznie z zadaniami domowymi.
9.W przypadku przeszkadzania w czasie zajęć uczeń otrzyma
dodatkowe zadanie domowe. Nieodrobienie tych zadań
skutkuje oceną niedostateczną. Za poprawne ich wykonanie
uczeń nie otrzyma oceny.
10. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia
braków z przedmiotu, nauczyciel udzieli pomocy podczas
wyznaczonych zajęć wyrównawczych.
11. Ostateczny termin napisania prac klasowych i kartkówek
zapowiedzianych, projektów edukacyjnych mija 8 stycznia
2018r. w pierwszym półroczu oraz 10 czerwca 2018r. w
drugim półroczu. Po tym terminie wszystkie zera w dzienniku
zostaną zamienione na oceny niedostateczne.
12. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na
podstawie ocen cząstkowych za pomocą średniej ważonej,
przy czym większe oceny z prac klasowych mają wagę 4,
kartkówki zapowiedziane- 3, kartkówki niezapowiedziane -2,
prace długoterminowe -2, diagnoza - 2, pozostałe oceny
(mają charakter wspomagający)-1.
13. Uczniowie za aktywność otrzymują plusy i minusy, które
po okresie ok. miesiąca są zamieniane na oceny wg
kryteriów:
10-9 plusów - ocena 5
8-7 plusów - ocena 4+
6-5 plusów - ocena 4
4-3 plusy - ocena 42-1 plus - ocena 3+
0 plusów - ocena 3
1-2 minusy - ocena 33-4 minusy - ocena 2+
5-6 minusów - ocena 2
7-8 minusów - ocena 29-10 minusów - ocena 1
Plusy zielone za zadania o większym stopniu trudności
(zadania z kaktusem, superzagadki) są zamieniane na oceny
celujące po uzyskaniu przez ucznia 10 takich plusów.
14. Laureat Konkursu Wojewódzkiego oraz Laureat Kangura
matematycznego otrzymuje ocenę celującą na koniec roku.
Uczniowie otrzymujący w konkursach matematycznych
wyróżnienia i wyniki bardzo dobre otrzymują ocenę
cząstkową celującą o wadze 4.
14. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją uczniowie i ich
rodzice są informowani – wpisem do Librusa – o zagrożeniu
oceną niedostateczną z matematyki, o proponowanych
ocenach semestralnych i rocznych na tydzień przed Radą
Klasyfikacyjną.
15. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być
klasyfikowany z przedmiotu.

