HISTORIA
Przedmiotowy System Oceniania.
1.Uczniowie biorą aktywny udział w lekcjach. Nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć.
Przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
2.Każy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.
3.Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są
obowiązkowe.
4.Kartkówka obejmujaca materiał do 2 tematów wstecz, nie musi być wcześniej zapowiadana przez
nauczyciela.
5.Jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać go nie później niż w terminie
dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
6.Uczeń może poprawic ocenę (1 raz) w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania.
7.Przy poprawianiu sprawdzianu lub pisaniu go w drugim terminie kryteria ocen nie zmienniają się.
8.Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie, traci prawo do następnych poprawek tej pracy.
9.Uczeń, który unika pisania sprawdzianu, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole
odmawia napisania pracy otrzymuje stopień niedostateczny.
10.Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, sprawdzianu itd.otrzymuje ocenę
niedostateczną.
11.Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje uwagę pisemną lub ustną (upomnienie) i ma obowiązek
uzupełnic je do najbliższych zajęć (po lekcjach w szkole lub w domu). Jeśli praca jest wykonana błędnie
uczeń dokonuje jej poprawy do następnej lekcji. Z uzupełnionym lub poprawionym zadaniem winien się sam
zgłosic do nauczyciela. Jeśli do najbliższej lekcji nie uzupełni zadania domowego lub nie dokona poprawy
otrzyma stopień niedostateczny.
12.Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej (co najniej 2 tygodnie), usprawiedliwionej nieobecności w
szkole.
13.Podstawę do wystawienia uczniowi oceny niedostatecznej stanowi również korzystanie przez niego w
czasie prac pisemnych i odpowiedzi ustnych z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy.
14.Uczeń może byc nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia.
15.Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:
 Sprawdzian- obejmuje zakres materiału wskazany przez nauczyciela (dział programu, rozdział,
obszerne zagadnienie)
 Aktywność-aktywność i jakośc pracy na zajęciach edukacyjnych
 Prace domowe
 Odpowiedź ustna
 Współpraca w grupie-komunikatywnośc, asertywnośc, zaangażowanie, samodzielnośc, inicjatywa,
prezentacja pracy w grupie
 Projekt-praca projektowa przygotowana w dowolnej lub wskazanej postaci
 Inne wskazane przez nauczyciela
 Prace nieobowiązkowe-prace będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzania wiadomości i
umiejetnosci, np. Przygotowanie gazetki, ciekawych informacji, map pamięci
 Osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych.
16.Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru (przy więcej niż jednej godzinie historii w tygodniu)zgłosić
nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów ani powtórek przed
sprawdzianem).
17.Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi na piśmie przez Poradnię Psychopogiczno-Pedagogiczną
lub inną uprawnioną instytucję poziom wymagań będzie obniżony lub zostaną one dostosowane do zaleceń z
poradni.
Aby otrzymać ocenę:
Dopuszczającą uczeń musi opanować 31%-50% materiału
Dostateczną uczeń musi opanować 51%-75% materiału
Dobrą uczeń musi opanować 76%-90% materiału
Bardzo dobrą uczeń musi opanować 91%-100% materiału
Celującą uczeń musi opanować więcej niż 100% materiału
Jeśli uczeń opanuje mniej niż 31% materiału otrzyma ocenę niedostateczną

