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Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO

Ocena semestralna (roczna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych przez uczniów za:
• sprawdziany i kartkówki sprawdzające umiejętności i wiedzę uczniów obejmujące zagadnienia z aktualnie
omawianego materiału, bądź powtórzenia;
• aktywny udział na lekcjach;
• samodzielne prace domowe;
• długoterminowe prace domowe, projekty;
• odpowiedzi ustne;
• zeszyty, ich zawartość, estetyka;
• inne formy aktywności: zadania dodatkowe, zdobycie wyróżnienia lub tytułu laureata, finalisty w konkursach
przedmiotowych.
Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Decydujący wpływ na tę ocenę
mają wyniki sprawdzianów oraz systematyczność pracy i zaangażowanie w pracę nad opanowaniem wiedzy
i umiejętności.
Prace pisemne ocenia się według następującej skali procentowej:
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Sprawdziany i testy są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy nie pisali pracy pisemnej mają
obowiązek napisać ją w przeciągu dwóch tygodni.
Uczniowie, którzy otrzymali z pracy ocenę niedostateczną mają obowiązek zaliczenia materiału i napisania pracy
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela – nie później niż 2 tygodnie. (od daty wystawienia ocen w dzienniku).
Uczniowie, którzy nie napisali zaległego sprawdzianu w wyznaczonym terminie otrzymują ocenę niedostateczną.
Uczeń może poprawić oceny: niedostateczną, dopuszczającą i raz w semestrze dostateczną. Ma prawo do i jednej
poprawy. Zaległe sprawdziany i poprawy sprawdzianów uczeń zalicza na konsultacjach. Ocen z kartkówek nie
można poprawiać.
W czasie sprawdzianu uczeń nie może korzystać z niedozwolonych pomocy ani w żadnej formie, i pod żadnym
pozorem porozumiewać się z innymi uczniami. Za nieprzestrzeganie tej zasady może być obniżona ocena lub
odebrana praca i wystawiona ocena niedostateczna bez możliwości poprawy (zarówno uczniowi, który ściąga, jak i
uczniowi, który ułatwia ściąganie).
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za prace kopiowane (np. z Internetu), które przedstawia jako własne.
Każdy uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej (usprawiedliwione lub
nieusprawiedliwione). Ilość nieprzygotowań w semestrze – 2.
Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pracy na lekcji ani z zapowiedzianych prac pisemnych.
Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić na początku lekcji, zanim nauczyciel zacznie sprawdzać
przygotowanie do zajęć.
Uczeń po nieobecności w szkole do trzech dni, ma obowiązek przyjść na zajęcia przygotowany, z uzupełnionym
materiałem i odrobioną pracą domową. W przypadku dłuższej absencji, sposób i termin uzupełnienia zaległości
uczeń ustala z nauczycielem.
BON SZCZĘŚCIA zwalnia ucznia z nieprzygotowania i braku zadania domowego.
Procedurę podwyższania oceny przewidywanej reguluje WZO i zapisy w Statucie szkoły.
O wynikach i osiągnięciach uczniów nauczyciel na bieżąco informuje rodziców wpisując oceny do DE Librus.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z nauczycielem.
Nadrzędnym dokumentem do powyższego regulaminu są Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

