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1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z WSO, który jest częścią Statutu Szkoły.
2. Uczniowie zdobywają punkty za poszczególne aktywności.
3. Aby uzyskać 100 punktów uczeń powinien wykonać następujące czynności:

a. Obowiązkowe:
- dwie prace zaliczeniowe, każda za 20 pkt 
- jedna kartkówka za 15 pkt

b. Do wyboru dwie lub trzy z czterech aktywności: 
I. aktywny udział w zajęciach (punkty przydzielane na koniec semestru) 20 pkt
II. poprowadzenie fragmentu lekcji (10 pkt)
III. zadanie dodatkowe (raz w semestrze) (10 pkt)
IV. Frekwencja na lekcji liczona na (max. 10 pkt.)

4. Uczeń może uzyskać ocenę celującą jeśli przekroczy 96 pkt i wykona zadanie 
dodatkowe, niewymienione powyżej (indywidualna rozmowa z nauczycielem)

5. W przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do obowiązkowych prac zaliczeniowych 
i kartkówki, traci możliwość uzyskania oceny wyższej niż dostateczna.

6. Czas wykonywania pracy zaliczeniowej lub pisania kartkówki może być wydłużony z 
powodu potrzeb indywidualnych ucznia (dysfunkcje).

7. Zakres materiału sprawdzanego podczas pracy zaliczeniowej i kartkówki musi być uczniowi
podany w formie ustnej lub pisemnej.

8. Termin pracy zaliczeniowej i kartkówki jest zapowiedziany i wpisany do systemu Vulcan.
9. W przypadku stacjonarnego nauczania uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy zgłasza się

do prowadzącego w celu napisania pracy nie później niż w dwóch tygodni. Brak 
przystąpienia skutkuje brakiem uzyskania punktów z pracy.

10. Uzyskane w semestrze punkty przeliczane są na ocenę semestralną cyfrową.
11. W przypadku niezrealizowania puli punktów do zdobycia w semestrze założonej przez 

nauczyciela następuje zmiana maksymalnej ilości punktów stanowiącej 100% .
12.  Ocena semestralna wyznaczana jest według jednolitej dla szkoły skali procentowej:

a. od 0% do 40%      - ocena niedostateczna
b. od 41% do 52%    - ocena dopuszczająca
c. od 53% do 74%    - ocena dostateczna
d. od 75% do 89%    - ocena dobra
e. od 90% do 95,9% - ocena bardzo dobra.
f. od 96%do 100%   - ocena celująca

13. Ocena za pierwszy semestr oraz za drugi semestr wystawiana jest przez nauczyciela.
14. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną przy wykorzystaniu średniej ważonej z ocen 

wystawionych w czasie semestru po zastosowaniu niżej podanych przedziałów:
a. Średnia od 1,00 do 1,74 ocena niedostateczny
b. Średnia od 1,75 do 2,74 ocena dopuszczający
c. Średnia od 2,75 do 3,74 ocena dostateczny
d. Średnia od 3,75 do 4,74 ocena dobry
e. Średnia od 4,75 do 5,00 ocena bardzo dobry.


