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1. Uczeń klasy pierwszej (poziom podstawowy) ma obowiązek posiadać podręcznik i
Karty Pracy oraz zeszyt lekcyjny, a uczeń klasy pierwszej (poziom rozszerzony)
drugiej i trzeciej zeszyt lekcyjny oraz zbiór zadań.
2. Praca domowa jest zadawana w zeszycie lekcyjnym lub w Karcie Pracy i jest
sprawdzana na lekcji. Jeśli uczeń nie zrobił pracy domowej lub nie ma zeszytu musi
zgłosić nieprzygotowanie. Jeśli nie zgłosi nieprzygotowania otrzymuje minus,
powtórny brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną.
3. Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić podczas sprawdzania listy obecności.
4. Uczeń klasy pierwszej ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze, uczeń
klasy drugiej i trzeciej do dwóch nieprzygotowań w semestrze.
5. Nieprzygotowanie zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, nieodrobionej pracy domowe
i niezapowiedzianej kartkówki. Nie zwalnia natomiast z pracy na lekcji.
6. Jeśli uczeń był nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić to, co było omawiane
podczas tej lekcji i odrobić zadaną pracę domową. Jeśli tego nie zrobi, musi zgłosić
nieprzygotowanie. Brak pracy i nie zgłoszenie nieprzygotowania skutkuje oceną
niedostateczną.
7. Jeśli uczeń był długo nieobecny w szkole na skutek choroby lub innych powodów
ma prawo do uzgodnienia z nauczycielem terminu nadrobienia zaległości, w tym
celu powinien zgłosić się do nauczyciela przed pierwszą lekcją po absencji.
8. Sprawdziany.
• Zapowiadane tydzień wcześniej, ale nie są przekładane.
• Zwolnienia ze sprawdzianów u wychowawcy. Uczeń nieobecny na
sprawdzanie musi zgłosić się do nauczyciela po powrocie do szkoły w celu
uzgodnienia terminu sprawdzianu.
• Punktacja: 50% - 59% dopuszczający, 60% - 74% dostateczny, 75% - 89%
dobry, 90% - 97% bardzo dobry, 98% - 100% – celujący
• Terminy popraw są ustalane z nauczycielem na bieżąco.

• Można poprawiać każdą ocenę , ale obie noty będą wpisane do dziennika i
brane pod uwagę przy wystawianiu ocen na koniec roku.
• Po sprawdzeniu prac następuje omówienie zasad oceniania i błędów. Uczeń
ma prawo do wyjaśnienia swoich wątpliwości dotyczących pracy.
• Prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela i są dostępne dla uczniów
i rodziców do końca roku szkolnego.
• W semestrze trzeba zaliczyć wszystkie sprawdziany ( w klasach z
rozszerzeniem)
6. Kartkówki zapowiedziane z określonego materiału, podane zagadnienia, nie ma

możliwości poprawienie oceny, uczeń nieobecny ma obowiązek napisać
kartkówkę po powrocie do szkoły.
7. Kartkówki niezapowiedziane z jednej, dwóch, trzech ostatnich lekcji.
8. Można poprawiać oceny niedostateczne z kartkówek w klasie pierwszej (poziom
podstawowy), obie otrzymane oceny są wpisane do dziennika i brane po uwagę
podczas wystawiania ocen końcowych.
9. Aktywność na lekcji jest premiowana plusami lub oceną w zależności od stopnia
aktywności.
10. Uczeń na prawo zadawać pytania podczas lekcji, ale w celu usprawnienia pracy
po omówieniu jednego zagadnienia będzie czas przeznaczony na pytania
dotyczące tematu. Pytania niedotyczące tematu będą odsyłane na przerwę.
11.Podczas lekcji proszę o skupienie i uwagę oraz aktywny udział. Proszę nie
rozmawiać i nie przeszkadzać.
12.Ocena na koniec semestru nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.
13.Ocena na koniec roku szkolnego wystawiana jest z ocen otrzymanych na pierwszy
i drugi semestr.

