REGULAMIN OCENIANIA
WGIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE
ŚREDNIA WAŻONA
Podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej( śródrocznej, rocznej
i końcowej) jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:
1. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę, oznaczając jej wagę
w hierarchii ocen.
2. Ocena okresowa jest bezpośrednio związana ze średnią ważoną ocen
cząstkowych. Oznacza to, że w pewnych przedziałach opisanych w poniższej
tabeli ocena ta będzie wynikała ze średniej ważonej ocen cząstkowych,
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DN – decyzja nauczyciela –
Warunki, które nauczyciel będzie brał pod uwagę :
a) Aktywność na lekcji
b) Stosunek do przedmiotu – systematyczne przygotowanie do zajęć
c) Praca na lekcji
d) Udział w działaniach szkolnych i środowiskowych dotyczących
przedmiotu
e) Zaliczanie sprawdzianów i prac w pierwszym terminie
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3. Formy aktywności i ich waga:
Formy aktywności

skrót

Waga

kolor

Praca klasowa, wypracowanie, test, sprawdzian,
dyktando
Egzamin

SPR

3

czerwony

EGZ

3

czerwony

K

2

zielony

ODP

2

czarny

Praca domowa

PD
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Aktywność, praca na lekcji
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Inne(Udział w konkursie przedmiotowym – etap

I
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Zeszyt przedmiotowy

ZP

1
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Zeszyt ćwiczeń

ZĆ

1

czarny

Kartkówki
Odpowiedz ustna

wojewódzki, artystyczne na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim, wykonywanie zadań
wykraczających poza podstawę programową)

podkategorie- zapisów dokonujemy małymi literami
Jeżeli chcemy ocenić inną formę aktywności (nieokreśloną w tabeli) należy
poinformować uczniów o wadze tej aktywności.
Pod pojęciem aktywności rozumiemy:

Częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji;

Udział w konkursach przedmiotowych (na poziomie szkolnym);



Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych;
Prezentacja referatu, metoda projektu;

nieprzygotowania wpisujemy w pierwszej rubryce oznaczonej skrótem- NP
Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel
wystawia ocenę semestralną.
Ocena roczna jest wypadkową(średnią arytmetyczną) oceny okresowej
(z pierwszego okresu) oraz średniej ważonej ocen cząstkowych z drugiego
okresu. W przypadku, gdy ta ocena nie jest jednoznaczna ostateczną
decyzję podejmuje nauczyciel.

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–
system, przyporządkowuje im odpowiednie wartości według skali:
Ocena:
Ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+
Wartość 6 5,75 5,25 5 4,75 4,25 4 3,75 3,25
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4.Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu
poprawienia oceny.
5. Prace klasowe są obowiązkowe.
6. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (dłuższa nieobecność usprawiedliwiona),
to powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (kryteria
ocen nie zmieniają się).
7. Uczeń poprawia ocenę z pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela
terminie.
8.Jeżeli uczeń nie przystępuje do pracy klasowej w uzgodnionym terminie
otrzymuje ocenę niedostateczną.
9.Nauczyciel informuje o wadze sprawdzianu (kartkówki) przed jej napisaniem;
10.W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczną sprawdziany, prace
klasowe, testy poprawia się tylko raz; W pozostałych przypadkach nauczyciel
musi wyrazić zgodę na możliwość poprawy oceny;
11.Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji;
12.Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13.Na ocenę okresową i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma
możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się
z określonej części materiału.
14.Jeżeli uczeń poprawił ocenę to do obliczania średniej ważonej wpisujemy
wszystkie oceny .
15. Każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem.
Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen
„0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku
i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje
w miejsce „0” ocenęniedostateczną.
16. Regulamin nie dotyczy przedmiotów wychowania fizycznego, muzyki,
plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych gdzie liczy się przede
wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki zajęć . W przypadku wych . fizycznego także
systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

