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1. Kontakt między nauczycielem  i uczniem. 
 
- Każdą wystawioną uczniowi ocenę nauczyciel ma obowiązek uzasadnić, a uczeń ma prawo z 

zachowanie reguł kulturalnego zachowania zapytać o niezrozumiałe dla niego elementy 
uzasadnienia oceny.  

 
- Wszystkie stosowane przez nauczyciele formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia są dla 
niego obowiązkowe.  

 
- Wszystkie prace klasowe z wyjątkiem kartkówek zapowiadane są i uzgadniane z uczniami z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi zakres 
sprawdzanej wiedzy i umiejętności ( nie dotyczy kartkówek). 

 
- Krótkie kartkówki mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być 
przez nauczyciela zapowiadane. Mogą również dotyczyć materiału przerabianego na bieżącej 
lekcji. 

 
- Uczeń nieobecny na pracy klasowej, (sprawdzianie) z powodu dłuższej choroby, ma obowiązek 
zgłosić się do nauczyciela w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, aby uzgodnić termin napisania 
pracy. 
 
- Uczniowi, który notorycznie unika zapowiedzianych prac pisemnych lub niesprawiedliwi zaraz po 
przyjściu do szkoły jednodniowej nieobecności ( w dniu klasówki, sprawdzianu) nauczyciel ma 
prawo zlecić pisanie pracy zaraz w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły lub w dowolnie innym 
terminie ustalonym przez siebie, bez porozumienia z uczniem. 

 
- Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez 
tydzień ( nie dotyczy prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności ucznia w szkole).  

 
- Uczeń ma prawo zgłosić czterokrotnie  w ciągu półrocza nieprzygotowanie do lekcji (w dzienniku 
oznaczenie „minusem”). Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to 
zapowiedzianych sprawdzianów. Niewykorzystane zgłoszenie nie przenosi się na drugie półrocze. 
Za cztery „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za każde następne nieprzygotowanie 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
- Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, brak zeszytu 
przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do 
lekcji ( o przyniesienie których poprosił nauczyciel). Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do 
lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.  

 
- Uczeń który jest nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następna lekcje 
realizowany w tym czasie materiał programowy oraz uzupełnić notatki w zeszycie przedmiotowym.  
W przydatku dłuższej nieobecności ucznia w szkole termin nadrobienia zaległości i uzupełnienia 
notatek w zeszycie uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem. 

 
-  Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej  (rocznej) nie przewiduje się dodatkowych 
sprawdzianów zaliczeniowych. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną 
oceną, to może zgłosić do dyrektora wniosek o egzamin poprawkowy. 
 
- Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest „plusami”. Przez aktywność na lekcji rozumie się: 
częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w 
czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. Za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.   

 
- Przy ocenianiu ucznia z trudnościami w uczeniu się lub problemami zdrowotnymi nauczyciel ma 
obowiązek uwzględnić wskazówki pedagoga i psychologa szkolnego oraz zalecenia dotyczące 
wymagań edukacyjnych w stosunku do danego ucznia określone w opinii Poradni  Psychologiczno 
– Pedagogicznej. 

 
- Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym ma zapisywać notatki na każdej 
lekcji w pełnym brzmieniu, bez skrótów myślowych dokonywanych samodzielnie. Zeszyt ma być 
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prowadzony estetycznie, przy każdym temacie lekcji powinien umieścić datę jej przeprowadzenia. 
Wszystkie rysunki w zeszycie przedmiotowym lub w ćwiczeniach uczeń powinien wykonywać 
ołówkiem przy użyciu linijki (nie dotyczy to wykonywanych przez ucznia szkiców odręcznych). 
Każdy uczeń może otrzymać co najmniej jedną ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego 
lub ćwiczeniowego. 
 
 

2. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów. 
 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
- prace klasowe, 
- kartkówki, 
- sprawdziany, 
- odpowiedzi ustne, 
- prace domowe, 
- zeszyty ćwiczeń,  
- prace długoterminowe, zadania praktyczne, projekty edukacyjne, 
- inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, aktywne uczestnictwo w 
pracach koła matematycznego, wykonywanie pomocy dydaktycznych, 
- obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach. 
 
 

3. Zasady organizacji lekcji powtórzeniowych oraz przeprowadzania prac 
klasowych i sprawdzianów. 

 
Po zakończeniu każdego działu przewidziana jest praca klasowa. Na syntezę materiału 
przewiduje się jedną godzinę lekcyjną. W zależności od potrzeb nauczyciel może w danej klasie 
zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na usystematyzowanie materiału.  
W trakcie każdego półrocza, po I półroczu lub po roku mogą być przeprowadzone w każdej lub w 
dowolnie wybranej klasie dodatkowe sprawdziany umiejętności określające stopień opanowania 
przez uczniów wymagań edukacyjnych lub określonych standardów edukacyjnych.  
 
 

4. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych.  
 
- O postępach ucznia w nauce nauczyciel – wychowawca danego ucznia informuje na bieżąco 
jego rodziców (prawnych opiekunów), oraz podczas organizowanych zebrań z rodzicami i 
konsultacji. 
 
- Ocena śródroczna uwzględnia osiągnięcia edukacyjne zdobyte przez ucznia w I półroczu. 
 
- Ocena roczna uwzględnia osiągnięcia edukacyjne ucznia zdobyte w ciągu całego roku. 
-  Największy wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną mają oceny z prac klasowych i 
sprawdzianów, a następnie z kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych oraz stosunek 
ucznia do przedmiotu. 
 
- Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według niżej 
podanej skali,  
 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;  
30% - 49% - dopuszczający; (do 47% - dostateczny minus, do 40% - dopuszczający plus) 

50% - 70% - dostateczny; (do 68% - dobry minus, do 62% - dostateczny plus) 

71% - 84% - dobry;  (do 82% - bardzo dobry minus, do 77% - dobry plus) 

85% - 95% - bardzo dobry; (do 93% celujący minus, do 87% - bardzo dobry plus ) 
96% - 100% - celujący. 
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- Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

 1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

 2) 20% - 39% - dopuszczający; 

 3) 40% - 54% - dostateczny; 

 4) 55% - 70% - dobry; 

 5) 71% - 89% - bardzo dobry; 

 6) 90% - 100% - celujący 

 
5. Zasady poprawiania ocen.  
 
Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu, jeśli otrzymał ocenę 
niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną. Taką prawe może napisać tylko raz. Ocena z 
poprawy jest wpisana do dziennika i jest tak samo ważna jak pozostałe oceny z prac klasowych. 
Krótkie sprawdziany i kartkówki nie podlegają poprawie.  
 
 

6. Termin oddawania sprawdzianów.  
 
Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i ocenienia prac pisemnych w ciągu 14 dni 
roboczych od daty ich przeprowadzenia. Czas ten może się przedłużyć o przypadające w tym 
czasie święta i dodatkowe dni wolne od pracy.  
 

 
7. Współpraca nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) i ucznia. 
 
- Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia o wymaganiach i kryteriach 
oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów poprzez: umieszczenie 
Przedmiotowego Systemu Oceniania w bibliotece szkolnej. 
 
- Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o aktualnym stanie rozwoju postępach 
ucznia w nauce.  
 
- Dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce. 
 
- Dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia. 
 
-  Daje wskazówki do pracy z uczniem. 
 
- Uczniowie zostają zapoznani szczegółowo z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania z Matematyki 
na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym. Na bieżąco, nauczyciel przypomina o zasadach 
oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny przy uzasadnieniu wystawionych 
uczniom ocen oraz przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Działania te maja na celu wspieranie 
uczniów w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju oraz motywowaniu do dalszej pracy.  
 

 Michalina Mamińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


