Procedury wystawiania ocen śródsemestralnych i końcoworocznych
na podstawie średniej ważonej.
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przedstawia uczniom i rodzicom swoje
wymogi i zasady weryfikacji przyswojonej wiedzy i poziomu umiejętności.
2. Wymogi stawiane przez nauczyciela w odniesieniu do każdej z ocen są dołączane do
realizowanego w danym roku programu nauczania.
3. Osiągnięcia edukacyjne w szkole są oceniane według systemu średniej ważonej, na którą
składają się elementy obowiązkowe oraz elementy dodatkowe.
4. Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za elementy nadobowiązkowe oraz kolejne
oceny za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
5. Finalistom konkursów i olimpiad na poziomie ogólnopolskim przysługują oceny
semestralne lub końcowe przewidziane w regulaminie danego konkursu.
6. SCHEMAT LICZENIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ:
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7.Ustala się następujące wagi dla elementów obowiązkowych:
Formy aktywności
Praca klasowa pisemna
Zadanie praktyczne (muzyczne, plastyczne,
techniczne ,
chemiczne, fizyczne , biologiczne, sprawnościowe
i gimnastyczne)
Sprawdzian pisemny wiadomości i umiejętności
Praca z arkuszem egzaminacyjnym
Laureat konkursu, zawodów, olimpiady
przedmiotowej
Kartkówka
Test wiadomości
Dyktando
Odpowiedź ustna
Praca długoterminowa, projekt
Praca samodzielna na lekcji (z tekstem, mapą,
kartą pracy, dokumentem, arkuszem, itp.)
Praca grupowa na lekcji (z tekstem, mapą, kartą
pracy, arkuszem, doświadczenie itp.)
Praca dodatkowa na lekcji
Recytacja

Waga ocen
100
100

Kolor zapisu w dzienniku
Czerwony pogrubiony
Czerwony pogrubiony

100
100
100

Czerwony pogrubiony
Czerwony pogrubiony
Czerwony pogrubiony

80
80
80
80
80
60

Czerwony
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Niebieski pogrubiony
Niebieski pogrubiony

60

Niebieski

60
60

Niebieski
Niebieski

Tłumaczenie tekstu
60
Niebieski
Przygotowanie do zajęć
60
Niebieski
Aktywność na zajęciach (postawa twórcza,
60
Niebieski
stosunek do przedmiotu)
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu
40
Purpurowy
ćwiczeń
Praca domowa
40
Purpurowy
Czytanie
40
Purpurowy
Referat
40
Czarny
Zachowanie
10
Czarny
8. Wagi elementów wynikających ze specyfiki danego przedmiotu są określone przez Zespoły
Przedmiotowe.
9. Ocena śródsemestralna i końcoworoczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych:
waga
5,7 ≤s<6,0
4,7 ≤ s< 5,6
3,7 ≤s < 4,6
2,7 ≤s< 3,6
1,8  s < 2,6
<1,7

ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
s- średnia

10. Pozytywną ocenę końcoworoczną otrzymuje uczeń , którego średnia arytmetyczna wag
semestralnych wynosi minimum 1,8 – z zastrzeżeniem, że ocenę pozytywną otrzymuje
uczeń, którego średnia ważona ocen w semestrze drugim wynosi co najmniej 1,7. Ocena
końcowa jest tożsama z oceną otrzymaną przez ucznia w ostatniej klasie.
średnia ważona sem. I + średnia ważona sem. II
Ocena =
2

