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RUMIA 2021 r. 



1. Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają główne ramy i systemy wartości 

określone w Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia PZS nr 2 w Rumi oraz obejmują 

wiadomości, umiejętności i postawy ucznia. 

2. Ocenianiu podlegają: 

a) wypowiedzi ustne – przynajmniej raz w okresie, pod względem rzeczowości, 

stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych 

wypowiedzi; przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość z trzech ostatnich 

lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu; 

b) sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu 

(większej partii materiału), zapowiedziane tydzień wcześniej. 

c) kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiadane; 

d) prace domowe – przynajmniej jedną w ciągu okresu; 

e) aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi 

trzy plusy, gdy uzyska ich mniej – w końcu okresu zostają one zamienione 

odpowiednio przy dwóch plusach na ocenę dobrą, przy jednym plusie na 

dostateczną. W przypadkach dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać 

kilka plusów; 

f) zeszyt przedmiotowy – sprawdzany raz w okresie; 

g) prace dodatkowe – schematy, plansze, referaty, inne. 

3. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę każdą ocenę jeden raz, w ciągu dwóch tygodni 

od jej uzyskania. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. 

Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 

5. Uczeń    ma    obowiązek    prowadzić    systematycznie    zeszyt    do     przedmiotu. 

Za brak zeszytu na lekcji nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną. 

6. Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji podręcznik do przedmiotu oraz zeszyt 

ćwiczeń (jeśli taki został obowiązkowo wprowadzony przez nauczyciela). 

7. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji w okresie, co zwalnia go 

z odpowiedzi ustnej lub kartkówki, ale nie zwalnia ze sprawdzianów pisemnych (które 

są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem). 



8. W przypadku oceny niedostatecznej za pierwszy okres uczeń jest zobowiązany w 

terminie ustalonym z nauczycielem napisać sprawdzian poprawkowy, który obejmuje 

zakres materiału z pierwszego okresu. Maksymalny termin – szósty tydzień drugiego 

okresu. 

9. Jeśli uczeń nie uzupełni braków z I okresu – nie może otrzymać oceny pozytywnej 

na koniec roku. 

10. Termin wystawienia ocen za pierwszy i drugi okres jest jawny i znany uczniom. 

11. Sposoby informowania uczniów. Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel 

zapoznaje uczniów z PZO. 

12. Sposoby informowania rodziców. Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje 

rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. O ocenach cząstkowych lub końcowych 

za pierwszy okres informuje rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie 

indywidualnych spotkań z rodzicami. 



  



 

  



 


