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1.Uczeń ma obwiązek posiadania zeszytu przedmiotowego i podręcznika.
2.Uczeń ma obowiązek regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
3.Uczeń ma obowiązek przygotowywania prac domowych.
4.W przypadku jeżeli zajęcia przedmiotowe odbywają się raz w tygodniu, uczeń ma prawo do
zgłoszenia jednego nieprzygotowania w ciągu semestru. Jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się dwa i
trzy razy w tygodniu można zgłosić dwa nieprzygotowania, a w przypadku czterech lub pięciu godzin
przysługują trzy nieprzygotowania.
5.Sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się poprzez odpowiedzi ustne, karty pracy, kartkówki, klasówki.
6.Klasówki przeprowadzane są po wcześniejszym zapowiedzeniu, w terminie zgodnym ze Statutem
Szkoły.
7.Kartkówki, karty pracy, odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane. Sprawdzają one wiedzę z
ostatnich trzech lekcji.
8.Uczeń ma obowiązek zaliczenia wszystkich klasówek.
9. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń musi napisać zaległą pracę podczas konsultacji
po lekcjach w ciągu dwóch tygodni.
10.Poprawy ocen niedostatecznych ze sprawdzianów odbywają się podczas konsultacji wg
ustalonego planu po lekcjach.
11.Każdy uczeń ma obowiązek zaangażowania się podczas semestru przynajmniej w jeden projekt
historyczno-społeczny realizowany na terenie szkoły. Praca ta jest oceniana.
12.W ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie każdy uczeń musi w semestrze zaliczyć minimalnie jedną
prasówkę.
13.Ocenianie prac: na poziomie podstawowym
OD 40% -54% OCENA DOPUSZCZAJĄCA
OD 55%-70% OCENA DOSTATECZNA
OD 71%-84% OCENA DOBRA
OD 85% -95% OCENA BARDZO DOBRA
OD 96% OCENA CELUJĄCA

OCENA CELUJĄCA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH FORM PRAC DODATKOWYCH
WYBIEGAJĄCYCH POZA WYMAGANIA PROGRAMOWE
Na poziomie rozszerzonym
OD 45%-59% OCENA DOPUSZCZAJĄCA
OD 60%-75% OCENA DOSTATECZNA
OD 76%-85% OCENA DOBRA
OD 86%-96% OCENA BARDZO DOBRA
OD 97%- 100% OCENA CELUJĄCA
14.Za stuprocentową frekwencję w semestrze uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo
dobrą oraz może wpłynąć to na podwyższenie oceny śródrocznej i końcowo rocznej.
15.Jeżeli uczeń ma frekwencję semestralną poniżej 75% może to być podstawą do obniżenia
oceny śródrocznej i końcowo rocznej.
16.W przypadku frekwencji poniżej 50% uczeń nie jest klasyfikowany. Jeżeli dotyczy to
sytuacji klasyfikacji końcowo rocznej to musi zdać egzamin klasyfikacyjny.
17.Za szczególnie aktywną postawę społeczną np. pracę w SU, wolontariacie,
reprezentowanie szkoły uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową.

