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CENNE INFORMACJE I ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

-  Aby być przygotowanym do lekcji, uczeń musi mieć pracę domową, zeszyt, podręcznik, 

teczkę z materiałami, przybory szkolne: długopis, ołówek, temperówkę, nożyczki, klej, 

cienkopisy w 4 kolorach (niebieskim, czerwonym, czarnym i zielonym) 

 

- Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowi przysługuje prawo do 

dwóch nieprzygotowań w semestrze. Nieprzygotowanie to: brak zeszytu lub podręcznika, brak 

całej pracy domowej lub jej części, brak poprawy sprawdzianu, kartkówki, brak uzupełnionych 

notatek po nieobecności w szkole. Nie można zgłosić nieprzygotowania przed 

zapowiedzianym sprawdzianem (również kartkówką). Gwiazdkę uczeń otrzymuje za 

zgłoszenie braku pomocy szkolnej, wymaganej na lekcji (3 gwiazdki = nieprzygotowanie). Po 

wykorzystaniu dwóch nieprzygotowań za zgłoszony brak pracy domowej lub trzykrotny brak 

pomocy lekcyjnych (3 gwiazdki) uczeń otrzymuje - 0,5 %.  Za niezgłoszenie nieprzygotowania 

do lekcji uczeń otrzymuje -1%. 

 

- Za aktywność uczeń nagradzany jest „plusem”. Trzy plusy to 3 punkty na 3 przewidziane w 

bazie. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji i nie umie odpowiedzieć na zadane przez nauczyciela 

pytanie dotyczące omawianego materiału, otrzymuje ostrzegawczy „minus”. Trzy minusy to  0 

punktów na 3 punkty przewidziane w bazie za pracę na lekcji. Ważne: plusem można 

zlikwidować minus. 

 

- wszystkie dodatkowe materiały uczeń przechowuje w teczce A4, którą zabiera na lekcję, brak 

„kserówek” traktowane będzie jak nieprzygotowanie 

 

PRACE KLASOWE (30-45punktów) 

 

- przeprowadzane po każdym dziale 

- zapowiadane tydzień wcześniej  

- nauczyciel sprawdza pracę klasową w ciągu 2 tygodni 

- uczeń, który otrzymał z pracy klasowej poniżej 30%  ma obowiązek przystąpić  do poprawy  

pracy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu poinformowania go o ocenie.   

Uczeń, który z nieusprawiedliwionych powodów nie przystąpi do poprawy,  otrzymuje     ocenę 

niedostateczną. Ocena ta nie podlega poprawie. 

- uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę dopuszczającą, może poprawić ocenę w 

terminie ustalonym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie.   

- poprawiać daną pracę klasową uczeń może tylko raz  



- prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej, ma 

obowiązek zaliczyć pracę w terminie ustalonym z nauczycielem 

-  ostateczny wynik pracy klasowej jest uśrednieniem pierwotnie otrzymanych punktów i    

punktów z poprawy 

- uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość jej    

poprawy 

- testy będą do wglądu rodziców u nauczyciela 

 

KARTKÓWKI (10-15 punktów)  

 

- obejmują materiał do trzech lekcji wstecz 

- są zapowiedziane (uczeń musi do niej przystąpić) 

- w razie nieobecności uczeń jest zobowiązany zaliczyć materiał w ustalonym z nauczycielem 

terminie 

-  uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z kartkówki na konsultacjach 

w ciągu tygodnia od daty oddania kartkówki 

- kartkówki wklejamy do zeszytu i robimy poprawę (dokonujemy poprawnego zapisu słowa 

(5razy), zdania (3 razy), w którym zrobiliśmy błąd). Poprawa traktowana jest jak praca 

domowa. 

 

Bonusy 

a.       Bonusy za pilność i sumienność 

Każdy uczeń może uzyskać 4% bonusu za pilność, jeśli jest zawsze przygotowany do zajęć. 

Rozliczenie 2 x 2% następuje na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego dla 

przedmiotów,  

b.      Bonus nauczycielski 

Nauczyciel może przyznać dodatkowe procenty za wyjątkowe zaangażowanie i postępy 

w nauce – maksymalnie 3% rocznie. 

c.       Zadanie na „szóstkę” 

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe procenty za wykonanie tzw. „zadań na szóstkę” 

podczas sprawdzianów – do 10% bazy (bez względu na wynik sprawdzianu). 

 

  


