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SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘD EDUKACYJNYCH
FORMA OCENY OSIĄGNIĘD UCZNIA

ILOŚD OCEN W SEMESTRZE

Kartkówki / testy

1-3 (z trzech ostatnich lekcji)

Dwiczenia na komputerze

3-6 jedna ocena za każde praktyczne dwiczenie obligatoryjne wykonywane podczas lekcji

Odpowiedź ustna (aktywnośd)

Dowolna ilośd- w zależności od wagi odpowiedzi: ocena lub „+” za każdą dobrą odpowiedź (za 5 plusów
uczeo otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 5 minusów – ocena niedostateczną)

Zadanie domowe

Dowolna ilośd Ocena dokonywana na bieżąco, wybiórczo w stosunku do poszczególnych tematów. Uczeo
może zgłosid 2 bz na semestr, za każde następne otrzymuje ocenę niedostateczną

Wykonywanie prac dodatkowych

0-2

Nieprzygotowanie ucznia do zajęd

2 za każde następne np. uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną (np. ucznia do zajęd: brak zeszytu,
nieuzupełniony zeszyt, brak zadanych materiałów, nieprzygotowanie merytoryczne do zajęd)

Zaangażowanie

Przy ustalaniu oceny z informatyki / zajęd komputerowych w szczególności jest brany pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd, przestrzeganie
BHP i regulaminu lekcji
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W przypadku oceniania punktowego obowiązują następujące zasady przeliczenia punktów na oceny (zgodnie ze statutem szkoły):
Ocena

Ilośd punktów

Celująca (6)

100%

Bardzo dobra (5)

≥ 90%

Dobra (4)

≥76%

Dostateczna (3)

≥ 51%

Dopuszczająca (2)

≥ 31%

Niedostateczna (1)

≤ 30%

Ocena z informatyki nie jest średnią ważoną wszystkich ocen, a oceny cząstkowe nie mają wag.
Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1. Uczeo, ma możliwośd poprawienia oceny zgodnie z kryteriami ocen, w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania (jeżeli uczeo jest
nieobecny podczas wystawienia oceny czas ten jest liczony od momentu przyjścia ucznia do szkoły). Jeżeli nie spełni powyższego
warunku nie będzie miał możliwości poprawienia tej oceny. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach ma on możliwośd wykonania
pracy obligatoryjnej w ciągu dwóch tygodni lub w innym terminie uzgodnionym przez nauczyciela.
2. Uczeo może poprawid ocenę niedostateczną z kartkówki, testu, pracy na komputerze tylko jeden raz. Poprawa ta jest dobrowolna.
3. Oceny poprawiane są w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Dopuszcza się możliwośd ustnej poprawy oceny.
4. Jeżeli uczeo jest nieobecny tylko jeden dzieo, to jest on zobowiązany uzupełnid braki oraz uzupełnid zadanie domowe na następne zajęcia. Przy
dłuższej nieobecności uczeo ma tydzieo na uzupełnienie braków od momentu przyjścia do szkoły. W szczególnych wypadkach termin może byd
przedłużony po ustaleniu z nauczycielem.
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