
Przedmiotowe ocenianie z zajęć komputerowych:  klasy 4 – 6 szkoły podstawowej. 

 

I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem  

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  

3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane i mogą być poprawiane tylko 

w wyjątkowych przypadkach.  

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem.  

6. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną należy poprawić. Poprawa jest 

obowiązkowa i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń 

poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagą ocena z pracy poprawianej. Uczniom, którzy 

uzyskali oceny poniżej ich możliwości – w uzasadnionych przypadkach – nauczyciel może 

dać szansę jej poprawy. Ocenę celującą uczeń może otrzymać jedynie przy pierwszym pisaniu 

sprawdzianu. 

7. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez 1 tydzień (nie dotyczy prac klasowych).  

8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nie przygotowania do lekcji 

oraz dwóch braków zadań (z wyjątkami). Poprzez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: 

niegotowość do odpowiedzi, brak płyty CD z ćwiczeniami do danej partii materiału. Brak 

zadania nie wymaga komentarza. 

9. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie i brak zadania ocenę niedostateczną.  

10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

11. Aktywność na lekcji nagradzana jest ocenami. Poprzez aktywność na lekcji rozumie się: 

częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych w czasie trwania lekcji, twórczą i z zachowaniem zasad pracę w grupie.  

12. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.  

 

II. Kryteria oceny semestralnej i rocznej  

1. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.  

2. Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg 

następującej skali: 

a)100% - 95% : ocena celująca,  

b) 94% – 85%: ocena bardzo dobra,  

c) 84% – 75%:  ocena dobra,  

d) 74% – 50%:  ocena dostateczna,  

e) 49% – 31%:  ocena dopuszczająca,  

f) 30% – 0%:  ocena niedostateczna, 

3. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.  

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny co najmniej bardzo dobrej 

oraz osiągnął sukcesy w konkursach informatycznych na szczeblu pozaszkolnym. lub napisał 

wszystkie prace klasowe na ocenę celującą . 

* Za kartkówki, odpowiedzi ustne i prace domowe nie przewiduje się oceny celującej.  

 


