KONTRAKT PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
zajęcia komputerowe; informatyka
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Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym
Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione obszary aktywności.
Nauczyciel na lekcji organizacyjnej przedstawia wymagania i kryteria ocen.
Prace klasowe są wykonywane w formie pracy na komputerze, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy, z jednoczesnym
wpisem do dziennika lekcyjnego.
6. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace podczas zajęć w obecności ucznia.
7. Uczeń zapoznaje się z jej wynikiem i zgłasza ewentualne zastrzeżenia do nauczyciela a
następnie wykonuje jej poprawę w ustalonym terminie.
8. Każdą wykonywaną pracę na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa
może nastąpić na wyraźne życzenie ucznia, w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od
rozdania prac i tylko raz. Uwzględnione są oby dwie oceny.
9. Na ocenę celującą z pracy, uczeń otrzymuje zadania dodatkowe (punkty za ich rozwiązanie
nie są wliczane do maksymalnej ilości punktów).
10. Jeśli uczeń opuścił pracę kontrolną z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona),
to powinien wykonać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po uprzednim
ustaleniu terminu z nauczycielem.
11. Krótkie sprawdziany obejmują materiał z 3 ostatnich tematów lekcyjnych i nie muszą być
zapowiadane na lekcji poprzedzającej ten sprawdzian.
12. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie
13. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez tydzień.
14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu roku zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji.
Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do
odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
15. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie
ocenę niedostateczną.
16. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych.
17. Aktywność na lekcji nagradzana jest "plusami". Z 3 zgromadzonych "plusów" uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się
na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie
lekcji, aktywną pracę w grupach.
18. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który reprezentuje szkołę w różnego rodzaju konkursach
międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
Oceny z prac pisemnych:
0% - 30% - niedostateczny
31% - 49% - dopuszczający
50% - 74% - dostateczny
75% - 90% - dobry
91% - 100% - bardzo dobry

Ocena semestralna :
… – 1.75 – niedostateczny
1.76 – 2.75 – dopuszczający
2.76 – 3.75 – dostateczny
3.76 – 4.75 – dobry
4.76 – 5.75 – bardzo dobry
5.76 – 6.00 – celujący
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