Zasady oceniania obowiązujące na informatyce
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie ucznia podlegają wszystkie formy aktywności ucznia, (prace klasowe,
sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace domowe, projekty oraz inne formy sprawdzania
nabytej wiedzy, które są obowiązkowe).
3. Sprawdzany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału podanego przez nauczyciela.
4. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to musi go napisać w ciągu
dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin ten zostaje ustalony przez
nauczyciela.
5. Uczeń jest zobowiązany poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch
tygodni od daty oddania. Ocenę taką może poprawić na dodatkowych zajęciach
wyrównawczych lub na lekcji, jeżeli pozwolą na to okoliczności. Ocena poprawiona jest
wpisywana w rubryce: „Poprawa” i nie skutkuje usunięciem wcześniejszej-gorszej
oceny. Prawo do poprawy mają również uczniowie, którzy otrzymali ocenę nie wyższą
niż dostateczną. Przy poprawianiu sprawdzianu w drugim terminie obowiązują takie
same zasady oceniania.
6. Uczeń który nie poprawił oceny ze sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela
terminie, traci taką możliwość.
7. Uczeń, który unika napisania sprawdzianu lub poprawy, nie przychodzi w określony
dzień do szkoły lub też mimo obecności w szkole, odmawia napisania tej pracy
otrzymuje stopień niedostateczny.
8. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje stopień niedostateczny. Jeżeli jest ona
wykonana błędnie, uczeń nie otrzymuje oceny i dokonuje jej poprawy na następną
lekcje.
9. Uczniowie nieobecni na kartkówkach, piszą ją na dodatkowych zajęciach
wyrównawczych lub na lekcji, jeżeli pozwolą na to okoliczności, termin podaje
nauczyciel.
10. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych, ćwiczeń praktycznych i prac dodatkowych nie
poprawia się.
11. Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
12. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, co najmniej tygodniowej
usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
13. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych prac wykonanych
nadobowiązkowo podanych przez nauczyciela (projekty).
14. Korzystanie w czasie prac pisemnych z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy
stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.
15. Dla prac pisemnych z punktowymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe:
 0 – 32 % niedostateczny
 33 % – 50 % dopuszczający
 51 % – 75 % dostateczny
 76 % – 90 % dobry
 91 % – 99 % bardzo dobry
 100 % - celujący
16. Formy oceniania:
 sprawdziany – zapowiedziane przynajmniej tydzień przed datą sprawdzianu
z określonej partii materiału (dowolna ilość tematów/jednostek lekcyjnych),
 kartkówki – nie są wcześniej zapowiedziane, nie wpisuje się ich do
harmonogramu w dzienniku elektronicznym. Obejmują maksymalnie trzy
jednostki lekcyjne. Kartkówka może dotyczyć zagadnienia, które mogło być
realizowane podczas od 1-3 ostatnich godzin lekcyjnych. W zależności od







tematyki, kartkówki odbywają się z użyciem komputera lub w postaci pracy
pisemnej bez użycia komputera,
jeżeli nauczyciel zapowie wcześniej pisemną lub praktyczną formę sprawdzenia
wiedzy, uczeń nie może zgłosić np-nieprzygotowania.
aktywność – praca na zajęciach lekcyjnych,
prace domowe – w postaci referatów lub wykonanych dokumentów w postaci
elektronicznej,
odpowiedzi ustne – ćwiczenia wykonane z użyciem komputera z ustnym
wyjaśnieniem algorytmu postępowania, który doprowadziły ucznia do
rozwiązania problemu,
projekty – praca projektowa przygotowana w postaci elektronicznej.

17. Podstawą wystawienia oceny na koniec roku będzie średnia ważona ocen.
18. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie średnia ważona ocen, otrzymanych w
ciągu całego semestru obliczana z wzoru.
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20. Nieprzygotowanie do lekcji:
a. NP - nieprzygotowanie do lekcji, zgłoszone na początku lekcji (2 razy w
półroczu).
b. Odmowa wykonania zadania lub odmowa udzielenia odpowiedzi skutkuje
wpisaniem oceny niedostatecznej.
c. Po zgłoszeniu ,,NP" uczeń jest zobowiązany uzupełnić brakujące zadanie lub
brakującą lekcję. W przypadku nieuzupełnienia uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
d. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 19, uczeń otrzymuje za każde
kolejne ,,NP" ocenę niedostateczną.
21. Dla uczniów z dysleksją lub innymi dysfunkcjami, potwierdzonymi pisemnie przez PPP
poziom wymagań będzie odpowiednio dopasowany.
22. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi
w trakcje zajęć dydaktycznych oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
23. Ocena na koniec roku zostaje wystawiona na podstawie dwóch ocen: śródrocznej
i rocznej.

