Przedmiotowy system oceniania z j zyka polskiego
Ka dy ucze jest oceniany zgodnie z WSO.
Ucze ma obowi zek posiada na ka dej lekcji zeszyt przedmiotowy, podr czniki
lub lektur – je li jest omawiana.
Zeszyt przedmiotowy musi by prowadzony systematycznie i podlega ocenie, luki w
zeszycie skutkuj ocen niedostateczn .
Wiedza ucznia mo e by sprawdzana na ka dej lekcji.
Sprawdziany, kartkówki, wypracowania, testy ze znajomo ci lektur, dyktanda,
odpowiedzi ustne s obowi zkowe.
Sprawdziany z wi cej ni trzech lekcji musz by zapowiedziane.
Kartkówki s sprawdzeniem wiadomo ci niezapowiedzianym(z 3 lekcji).
Nauczyciel poprawia prace ucznia najpó niej w ci gu dwóch tygodni od daty jej
napisania i przedstawia ocenion prac uczniowi.
Rodzice (opiekunowie) maj prawo do wgl du w prace ucznia.
Ucze ma prawo poprawi ocen z prac klasowych najpó niej dwa tygodnie od
podania informacji o ocenach. Dla wszystkich ch tnych ustala si jeden termin
poprawy. Ucze poprawia prac tylko raz, brana pod uwag jest ocena
z poprawy.
Ucze nieobecny na sprawdzianie, wypracowaniu itd. musi go napisa w terminie
uzgodnionym z nauczycielem. Brak oceny z danego sprawdzianu po miesi cu skutkuje
ocen niedostateczn .
W przypadku usprawiedliwionej d szej nieobecno ci ucze mo e by zwolniony z
kartkówki lub odpowiedzi, nie zwalnia go to jednak z uzupe nienia wiadomo ci, które
nauczyciel ma prawo skontrolowa .
Ucze ma prawo dwa razy w ci gu pó rocza zg osi , na samym pocz tku lekcji,
nieprzygotowanie. Przez nieprzygotowanie si do lekcji nale y rozumie : brak zeszytu,
brak ksi ki, brak pracy domowej, niegotowo
do odpowiedzi, brak pomocy
potrzebnych do lekcji.
Za ka de nast pne nieprzygotowanie, a szczególnie brak pracy domowej, ucze
otrzymuje ocen niedostateczn .
Prace niesamodzielne, np. ci gni te z Internetu, opracowa , b
oceniane na
ocen niedostateczn .
Ucze mo e otrzymywa plusy za dodatkow prac – pi plusów równa si ocenie
bardzo dobrej.
Ucze za prac na lekcji mo e otrzymywa te minusy – trzy minusy to ocena
niedostateczna.
Uczniowie o indywidualnych potrzebach psychofizycznych i edukacyjnych
(opinia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych) maj
dostosowane wymogi do swoich potrzeb (patrz Dostosowanie…), jednak
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realizuj oni podstaw programow
z j. polskiego, musz tak e ucz szcza na zaj cia dodatkowe.
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