Wewnątrzszkolny system oceniania
ZAŁĄCZNIK
Praca domowa
1. Uczeń może w ciągu jednego semestru, zgłosić dwu lub trzykrotnie brak pracy
domowej. Po wykorzystaniu tego limitu i po kolejnym nieprzygotowaniu otrzymuje
stopień niedostateczny. Każdy stopień niedostateczny z pracy domowej musi być
poprawiony przez ucznia do następnej lekcji. W zależności od formy pracy domowej
jej poprawa odbywa się ustnie albo pisemnie. Stopień za pracę domową jest jednym
ze stopni cząstkowych, składających się na końcową ocenę z przedmiotu (semestralną,
roczną).
2. Uczniowi, który po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań otrzymał trzy (lub więcej)
stopnie niedostateczne, nauczyciel obniża ocenę zachowania z przedmiotu, którego ta
sytuacja dotyczy.
3. Uczniowi, któremu za niesystematyczną pracę co najmniej dwóch nauczycieli
obniżyło ocenę zachowania na prowadzonych poprzez siebie zajęciach, wychowawca
klasy obniża końcową (semestralną, roczną) ocenę zachowania.
4. Rodziców ucznia, któremu grozi obniżenie oceny zachowania z przedmiotu z powodu
częstych nieprzygotowania do zajęć, o zaistniałej sytuacji informuje nauczyciel
przedmiotu lub wychowawca podczas rozmowy przeprowadzonej w szkole. Rozmowa
ma także na celu ustalenie wspólnej linii postępowania rodziców i nauczyciela.
5. Za pracę domową rozłożoną w czasie (np. wypracowania, projekt, przeczytanie
lektury itp.), która nie została oddana w terminie, uczeń otrzymuje stopień
niedostateczny. Zaległa praca musi być przez ucznia przygotowana ciągu 7 dni od
ustalonego terminu. Podlega ona ocenie wg. skali stopniowej, przy czym maksymalnie
za jej wykonanie uczeń może otrzymać stopień „bardzo dobry”.
6. Rodzice ucznia, który nie odrobił pracy domowej z powodu jej niezrozumienia
zobowiązani są do pisemnego (podpis, data) poświadczenia tego faktu w zeszycie,
podręczniku lub ćwiczeniach dziecka. Uczeń powinien poinformować nauczyciela na
początku lekcji o wyżej opisanej sytuacji. Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia
uczniowi wszelkiej pomocy ( konsultacje, zajęcia wyrównawcze), aby mógł on swoją
pracę wykonać.
7. Uczeń, który systematycznie przygotowuje się do zajęć ma prawo do otrzymania
stopnia bardzo dobrego (5) z kilku poprawnie wykonanych prac domowych, Stopień
za systematyczną pracę jest jednym ze stopni cząstkowych, składających się na
końcową ocenę z przedmiotu (semestralną, końcowo roczną).

