System oceniania z matematyki obowiązujący w Salezjańskim Liceum im. Księdza Bosko w Łodzi w roku
szkolnym 2020/2021.
1. Podstawa prawna PSO Statut SLO Art. 60 – Art. 66
2. Ocenianie bieżące zgodnie ze Statutem SLO Rozdział VII Art. 66.
3. Kartkówki są przeprowadzane zgodnie ze Statutem SLO Rozdział VII Art. 66 pkt 1
4. Sprawdziany są przeprowadzane zgodnie ze Statutem SLO Rozdział VII Art. 66 pkt 2
5. Test powtórkowy (Statut SLO Rozdział VII Art. 65 pkt. e) obejmuje zapowiedziany wcześniej dział, trwa
do 45 minut.
6. Oprócz ocen uczeń może otrzymywać plusy i minusy z aktywności wcześniej określonych przez
nauczyciela. Na pierwszej lekcji uczeń zostanie zapoznany z systemem wystawiania ocen za plusy
i minusy.
7. Aneks Art. 56A Nauczanie zdalne
W przypadku decyzji ks. Dyrektora Szkoły o rozpoczęciu nauczania zdalnego- każdy uczeń zobowiązany jest
do nawiązania kontaktu z nauczycielem przedmiotu poprzez platformę OFFICE 365 i Dziennik
Elektroniczny Vulkan
Po każdym miesięcznym okresie pracy on-line nauczyciel wyznacza termin i miejsce spotkania grupowego
w gmachu szkoły- celem napisania sprawdzianu z przerobionego materiału.
W
przypadku
niezgłoszenia
się
ucznia
z
ważnych
powodównauczyciel
może
ustalić indywidualną datę i formę napisania sprawdzianu.
Jeżeli uczeń nie zaliczy sprawdzianu lub nie przystąpi do niego- obowiązany jest do napisania Egzaminu
z przedmiotu na koniec semestru nauki
8. Ocena po semestrze wystawiana jest w następujący sposób
- obliczamy średnią arytmetyczną ocen za prace klasowe
- obliczamy średnią arytmetyczną pozostałych ocen
- obliczamy średnią arytmetyczną powyższych dwóch średnich
Ostatnia średnia określa ocenę za semestr wg poniższej tabeli:
średnia pomiędzy
1-1,99
2,00-2,74
2,75-3,74
3,75-4,74
4,75-5,0

ocena semestralna
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry

1) każdy plus przy ocenie liczony jest jako + 0,5; każdy minus przy ocenie liczony jest jako – 0,25
2) Jeżeli do oceny wyższej brakuje 0,1 w ostatecznej średniej na koniec roku szkolnego, uczeń może
poprawiać ocenę przez zaliczenie materiału z danego roku.
9. Ocena roczna jest oceną z całego roku, a nie tylko z drugiego semestru.
10. Jeśli w drugim semestrze uczeń osiągnął ocenę o jeden wyższą niż w pierwszym semestrze, jest to ocena
całoroczna. Wyjątek stanowi otrzymanie oceny niedostatecznej w I semestrze i oceny dopuszczającej w II
semestrze. Wówczas uczeń otrzymuje ocenę końcoworoczną: niedostateczny.
11. W pozostałych przypadkach ocenę końcoworoczną wystawia się obliczając średnią arytmetyczną średnich
z I i II semestru.
12. Nie przewiduje się poprawy kartkówek. Oceny z tych prac uczeń może poprawić ocenami z następnych
kartkówek.
13. W terminie wyznaczonym przez nauczyciela uczeń może poprawiać pracę klasową, jeśli otrzymał z niej
ocenę co najwyżej dobrą. Wówczas ocenę ze sprawdzianu stanowi średnia arytmetyczna obu ocen.
14. Oceny z prac pisemnych wyliczane są według następującej skali procentowej:
od 0%
do 34% ocena niedostateczny
od 35% do 39% ocena niedostateczny plus
od 40% do 42% ocena dopuszczający minus
od 43% do 49% ocena dopuszczający
od 50% do 51% ocena dopuszczający plus
od 52% do 56% ocena dostateczny minus
od 57% do 69% ocena dostateczny

od 70% do 74% ocena dostateczny plus
od 75% do 77% ocena dobry minus
od 78% do 86% ocena dobry
od 87% do 89% ocena dobry plus
od 90% do 94% ocena bardzo dobry minus
od 95% do 100% ocena bardzo dobry
15. Aby otrzymać ocenę semestralną celującą uczeń musi spełniać jeden z warunków:
a) Spełniać kryteria oceniania na ocenę bardzo dobrą i poprawnie rozwiązywać zadania dodatkowe
z wymagań wykraczających.
b) Być finalistą olimpiady matematycznej lub finalistą konkursu matematycznego organizowanego przez
kuratorium.

