OGÓLNY ZARYS KRYTERIÓW OCENIANIA ZGODNY ZE STATUTEM LO DYNÓW
1.

Wagi ocen :
A) Wych-fiz
waga 1- prowadzenie rozgrzewki, aktywność lekcyjna, referat z wych. zdrowotnego, zawody: etap szkolny
waga 2- aktywność miesięczna, zawody powiatowe
waga 3- testy sprawnościowe, zawody rejonowe
waga 4- półfinał wojewódzki
waga 5- finał wojewódzki
B) Pozostałe przedmioty
waga 1- aktywność lekcyjna, zadanie domowe, referat, prezentacja, sam udział w konkursach bez sukcesu,
udział w akcjach typu zbiórki makulatury, baterii, sprzątanie świata
waga 2- odpowiedź z 3 ostatnich lekcji , kartkówki 3 lekcje
waga 3- powtórzenie, większe kartkówki 5 lekcji, próbne matury
waga 4- sprawdzian, test po większej partii materiału , sprawdziany semestralne
waga 5- sukcesy na olimpiadach i konkursach: 1,2,3 miejsce w powiecie i województwie
- progi procentowe na poszczególne stopnie:
MATURA
30-40% DOP
45-59% DST
60-74% DB
75-89% BDB
90-100% CEL

TESTY BIEŻACE
0-40% NDST
41-55% DOP
56-70% DST
71-85% DB
86-95% BDB
96-100% CEL

2.

Oceny śródroczne i końcowo roczne:
- uczeń, który na semestr lub koniec roku z danego przedmiotu uzyskał średnią ocen 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 otrzymuje
ocenę odpowiednio WYŻSZĄ, o ile ma frekwencję na danym przedmiocie co najmniej 80%
- inne kryteria natomiast obowiązują przy ocenie cel.
- ocenę cel. na koniec semestru lub roku otrzymuje uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady; zajął I, II
lub III miejsce w konkursie na etapie powiatowym, wojewódzkim lub odniósł inne znaczące sukcesy, a podstawę
programową opanował na ocenę bdb.
- aby uzyskać na sprawdzianie ocenę cel., uczeń powinien wykonywać tzw. zadania z gwiazdką oprócz progu
procentowego przewidzianego dla oceny cel. w statucie szkoły

3.

Wybrane kryteria oceniania wg statutu szkoły obowiązujące KAŻDEGO nauczyciela:
- w przypadku poprawy oceny do dziennika wpisywane są DWIE OCENY: z pierwszego podejścia i poprawy z
wagą 4 (DRUGA OCENA NIE NIWELUJE PIERWSZEJ)
- uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu w pierwszym terminie otrzymują ocenę z drugiego podejścia z waga 4,
- w przypadku poprawy ocen ndst. i dop. do dziennika wpisujemy wyłącznie oceny poprawione/wyższe; jeśli uczeń
nie poprawi oceny, traci wtedy możliwość dalszej poprawy
- uczeń, który dostał ndst. ze sprawdzianu lub go w ogóle nie pisał ma DWA TYG. na jego poprawę OD DATY
PISANIA TESTU, nie od daty oddania testu
- jeśli minął termin 2 tyg. na poprawę testu, a uczeń w ogóle go nie pisał, nauczyciel wpisuje takiemu uczniowi
ocenę ndst. BEZ MOŻLIWOŚCI DALSZEJ POPRAWY
- uczeń otrzymuje jedną szansę na poprawienie oceny – o terminie poprawy decyduje nauczyciel
- poprawy testów odbywają się na KONSULTACJACH lub w innym terminie wcześniej ustalonym z
nauczycielem
- oddanie pracy po terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( MAX. DO DWÓCH DNI) – uczeń otrzymuję
OCENĄ O STOPIEŃ NIŻSZĄ
- odpisywanie ze ściąg, używanie tel. kom., podpowiadanie w trakcie testu jest jednoznaczne z oceną ndst. bez
możliwości jej poprawienia
- 1 sprawdzian w danym dniu; max. 3 sprawdziany w tyg
- terminy zaplanowanych prac klasowych, sprawdzianów i testów muszą zostać odnotowane przez nauczyciela w
dzienniku elektronicznym, w innym razie NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ
- 1- 2 lekcje w tyg- 1 nieprzygotowanie na semestr
- 3-5 lekcji w tyg- 2 nieprzygotowania na semestr

