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OCENIANIE 
1. Kryteria oceniania zostały ustalone zgodnie ze Statutem Szkoły. Do oceny prac pisemnych 
przyjmuje się następującą skalę procentową: celujący 100%  bardzo dobry 99%-91% dobry 90-71%
dostateczny 70%-51% dopuszczający 50%-36% niedostateczny35%-0%
Dla uczniów z orzeczeniem PPP stosuje się odrębną skalę a dla uczniów z opiniami PPP inny 
sposób oceniania, zgodnie z zaleceniami PPP. 
2. Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za:  prace klasowe w formie testu po 
zakończonym rozdziale, kartkówki z wyznaczonego  materiału, odpowiedzi ustne ze słówek i 
zwrotów, sprawdziany próbne, testy diagnostyczne, sprawdziany ustne z komunikacji, aktywność, 
udział w projekcie, zadania domowe, prowadzenie ćwiczeń, udział w konkursach. Za 5 plusów z 
aktywności uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za 3 minusy (za brak zeszytu, podręcznika, 
ćwiczeń, nieprzygotowanie lub brak zadania) otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny półroczne i 
końcoworoczne nie są ustalane na podstawie średniej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 
opanował materiał dla danej klasy w 100% oraz wykazujący się szczególnymi osiągnięciami z 
przedmiotu.
3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia:
- nieprzygotowania – 2 razy w półroczu
- braku zadania – 2 razy w półroczu
- braku zeszytu, ćwiczeń lub podręcznika – 2 razy w półroczu
Uczeń zgłasza np lub wszelkie braki tuż po rozpoczęciu zajęć.
4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności powyżej 3 dni.
5. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnej pracy podczas prac pisemnych. W innym przypadku 
nauczyciel udziela ostrzeżenia, a jeśli nie odniesie to skutku, odbiera pracę, a następnie wpisuje 
ocenę ndst oraz uwagę z zachowania.
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na teście lub zapowiedzianej kartkówce ma
on obowiązek napisania ich na następnych zajęciach lub w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. Jeżeli tego nie zrobi,  otrzymuje ocenę ndst. W przypadku nieusprawiedliwionej 
nieobecności ucznia na teście lub zapowiedzianej kartkówce uczeń otrzymuje ocenę ndst bez 
możliwości poprawy.

POPRAWA OCEN 
1. Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy dwóch ocen niedostatecznych, 
dopuszczających, dostatecznych lub dobrych z testu, sprawdzianu ustnego, kartkówki lub 
odpowiedzi ustnej ze słówek w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od chwili otrzymania 
oceny. W tym przypadku tylko ocena poprawiona się liczy. W przypadku poprawy większej niż 2 
liczby ocen ocena poprawiana również się liczy.

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ROCZNEJ 1. 
Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, gdy 
jego średnia ocen jest powyżej 0,35 przewidywanej oceny i otrzymał co najmniej 2 oceny z testów 
lub kartkówek wyższe od przewidywanej. Ponadto nie ma żadnych negatywnych wpisów za 
niewłaściwe zachowanie na lekcji, a wszystkie oceny ndst z prac pisemnych ma poprawione. Uczeń
pisze test roczny, z którego musi uzyskać ocenę, o którą się stara. Pozostałe warunki określa Statut 
Szkoły.


