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PKT 1. Postanowienia ogólne: 
 
Uczeń przestrzega regulaminu pracowni  

 
 
Za prace na lekcji uczeń oceniany jest wg następującej skali %;  
0-30 – ndst 
31-50 – dopuszczający 
51-74 – dostateczny 
75-90 – dobry 
91-100 – bardzo dobry 

 
O ocenach proponowanych semestralnych i końcoworocznych nauczyciel informuje na miesiąc przed 
Radą Klasyfikacyjną.  
Ocena proponowana może ulec zmianie.  
 
Uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o ocenę wyższą niż 
przewidywana w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że:  
- nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań,  
- zaliczył wszystkie prace klasowe w pierwszym terminie,  
- ma uzupełniony zeszyt i/lub zeszyt ćwiczeń (dotyczy klas 4-6 SSP)  
- jego średnia ocen wynosi co najmniej:  
1,4 przy ubieganiu się o ocenę dop; / 
2,70 – dst; / 
3,70 – db;/ 
 4,70 – bdb;/ 
4,90 -  celująca;/* 
(*patrz PKT 7)Nauczyciel ustala wtedy z uczniem indywidualnie zasady i sposób zaliczeń oraz prac do 
wykonania. 
 
Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen z całego semestru 
 
Ocena końcowo roczna jest wystawiana na podstawie ocen z całego roku (1 i 2 semestr), tym samym, 
ocena wystawiona na koniec 1 semestru nie jest jednostkową oceną i nie wlicza się do średniej. 
  
PKT 2. Prace domowe:  
Praca domowa musi być oddana w ustalonym przez nauczyciela terminie. Praca domowa musi być 
wykonana schludnie, w przypadku prac pisemnych, treść napisana odręcznie musi być całkowicie 
czytelna, rysunki techniczne (np. schematy) również muszą być czytelne i jeśli jest taka potrzeba, 
wykonane z pomocą przyborów np. cyrkiel, linijka. W przypadku pracy wykonywanej elektronicznie, 
pracę należy wysłać na adres informatyka.bachmacka@gmail.com w terminie wcześniej ustalonym z 
nauczycielem. 
 
PKT 3. Zaległe zaliczenia i sprawdziany:  
Uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy sprawdzian lub zaległa inną pracę w przeciągu dwóch tygodni 
od otrzymania oceny niedostatecznej, a w przypadku nieobecności w ciągu dwóch tygodni od dnia 
powrotu do szkoły, w przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Odstępstwem jest 
sytuacja w której uczeń był nieobecny w szkole dłużej niż tydzień, wtedy ustalany jest inny termin 
zaliczenia. 
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PKT 4. Nieprzygotowanie i praca na zajęciach:  
Nieprzygotowanie*, uczeń ma obowiązek zgłosić przed rozpoczęciem zajęć, po wejściu do pracowni .  
Dla każdej z klas, obowiązują 2 nieprzygotowania w semestrze.  
Uczeń zobowiązany jest do pracy na lekcji, w przypadku gdy na zajęciach, uczeń gra w gry lub 
przegląda strony Internetowe bez wyraźnej zgody nauczyciela, wykorzystując swoje stanowisko 
pracy, lub własne urządzenie elektroniczne(smartphone, tablet, itp.) otrzymuje ocenę niedostateczną 
za pracę na lekcji.  
 

PKT 5. Ocena pracy na lekcjach w ciągu bieżącego roku szkolnego 

Spora część materiałów/ zagadnień przerabianych będzie na zajęciach w formie prac i ćwiczeń w 

związku z powyższym, wykonanie prac/ćwiczeń, obecność i udział ucznia w zajęciach będą podlegały 

ocenie. 

W trakcie omawiania materiału uczeń będzie wykonywał  zadania lub ćwiczenia kontrolne.  

Przykładowo na przeprowadzenie zajęć dotyczących grafiki przewidziane jest 6 godzin lekcyjnych, w 

tym czasie każdy uczeń musi być obecny na zajęciach i wykonać 4 ćwiczenia dotyczące ww 

zagadnienia. Zadane ćwiczenie będzie musiało być wykonane w czasie lekcji, nie ma możliwości 

kończenia prac w domu. Każde z tych ćwiczeń będzie stanowiło 25% całościowej oceny.  

W przypadku większej lub mniejszej liczby przypadających prac na dany dział, rozkład procentowy 

będzie proporcjonalny lub uczeń otrzyma więcej niż jedną ocenę za dany dział. W dzienniczku, w 

jednej kolumnie zaliczone ćwiczenia będą oznaczone (+) w przypadku gdy, uczeń jest nieobecny, nie 

uważa na zajęciach, nie wykonuje poleceń, uczeń otrzymuje (- lub nb). Podczas podsumowania ocena 

końcowa wystawiona będzie na podstawie sumy (+) i (-). 

W przypadku nieobecności, uczeń samodzielnie w przeciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły, musi 

uzupełnić wiadomości, dowiedzieć się od innych uczniów lub od nauczyciela jakie w tym czasie były 

wykonane ćwiczenia, wykonać je i dostarczyć do oceny. Uwaga, każdy uczeń ma obowiązek sam 

zadbać o uzupełnienie materiałów jak również sam przestrzega ww. terminów. 

Wszystkie prace/ćwiczenia, muszą być zaliczone w danym semestrze w którym dział był omawiany. 

Podczas oceny prac wykonywanych w domu, nauczyciel ma prawo zweryfikować samodzielność 

wykonanej pracy zadając dodatkowe pytania lub zlecając dodatkową pracę. 

W trakcie lekcji teoretycznych uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, 

wykonywania notatek.  

Notatki na zajęciach mogą być wykonywane z wykorzystaniem komputera. 

Każdego ucznia obowiązuje posiadanie pendriva. W klasach 6 oraz programowo wyższych, każdy 

uczeń musi mieć możliwość wysyłania poczty elektronicznej w celu dostarczania prac domowych lub 

prac/ćwiczeń wykonywanych na zajęciach. Uczeń może założyć skrzynkę pocztową na dowolnym 

serwerze, jednak jego adres musi jednoznacznie wskazywać na właściciela poczty. Konsekwencją  

korzystania z nieokreślonego adresata oraz korzystanie z jednego adresu przez wielu uczniów będzie 

ocena niedostateczna.  



Wszelkie prace wykonane przez ucznia tj. notatki z zajęć, ćwiczenia, prace dodatkowe itp., uczeń ma 

obowiązek zapisywać na własnym pendrivie, lub może wysyłac sobie na swoją własną skrzynkę 

mailową.  

Zapisanie i przechowywanie plików na dysku komputera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

skasowanie zapisanych plików przez administratora, jak również nie zwalnia to z przygotowania do 

zajęć. 

 

UWAGA: wszystkie ćwiczenia wykonywane w szkole, wykonywane są na programach dostępnych na 

platformach Windows, McOs i Linux, zgodnie ze standardami obowiązującymi dla ww platform. 

Tłumaczenia, że uczeń w domu posiada inny system operacyjny  niż w szkole, nie będą brane pod 

uwagę. 

 
PKT 6. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika oraz własnej przenośnej pamięci 
flash.  

*Uczeń, nie może zgłosić nieprzygotowania w sytuacji, gdy na zakończenie lekcji nauczyciel prosi 
o zostawienie pendrive`ów do sprawdzenia zadań wykonywanych na zajęciach. Pliki 
(prace/ćwiczenia) zapisane na komputerze ze względu na fakt korzystania z jednej jednostki 
przez kilku uczniów, nie podlegają w takiej sytuacji ocenie. Uczeń ma obowiązek posiadać swoją 
pamięć flash na każdych zajęciach i ww. sytuacja podlega ocenie niedostatecznej. jest to ocena 
za pracę na lekcji) Prace (pliki) muszą być jednoznacznie podpisane przez ucznia do którego 
należy pendrive.  
 
PKT 7. Wymagania na ocenę celującą lub podwyższenie oceny o jeden stopień w górę 
O ocenę celującą, mogą starać się uczniowie powyżej oceny dobrej (średnia, minimum  4,90), z 
dobrym zachowaniem, regularnie uczęszczający na zajęcia. W przypadku nieobecności , nieobecność 
musi być usprawiedliwiona.  
Ponadto:  
Uczeń musi wykonać prace dodatkowe w terminie ustalonym z nauczycielem. 
O podwyższenie oceny o stopień wyżej, może starać się każdy uczeń, po wcześniejszym ustaleniu z 
nauczycielem zakresu materiału jaki podlega zaliczeniu i ustaleniu terminu zaliczenia.  
 
PKT 8. Sprawdziany i zaliczenia 
 
Wszystkie sprawdziany, zaliczenia  zapowiadane są z 1 tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z 
powyższym nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do zaliczenia. 
W przypadku nieobcości uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy sprawdzian w czasie 2 tygodni od 
dnia powrotu do szkoły. Jeżeli ucznia w dniu w którym zostaje zapowiedziany sprawdzian nie ma 
na zajęciach, ale jest obecny w pozostałe dni w danym tygodniu,  nie przysługuje mu prawo do 
zaliczenia w innym terminie. Wszystkie terminy sprawdzianów i innych zaliczeń z wyprzedzeniem 
odnotowywane są w e-dzienniczku.  
 
Pozostałe zasady oceniania regulowane są zgodnie z WSO ZSO SSP14 i SG 4 ul Bachmacka 3 w 

Warszawie. 


