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Wiedza i umiejętności uczniów oceniane są w skali procentowej, która przekłada się na oceny w
następujący sposób:
90-100% bardzo dobry
80-89% dobry
70-79% dostateczny
60-69% dopuszczający
0-59% niedostateczny
Dziennik elektroniczny oblicza średnią ważoną ocen ucznia, na podstawie której nauczyciel wystawia
ocenę na koniec półrocza i roku szkolnego. Warunkiem uzyskania oceny dopuszczającej na koniec
półrocza i roku szkolnego jest uzyskanie średniej ocen przynajmniej 2,0. Uczeń ma prawo odwołać się
od proponowanej oceny końcowej i złożyć podanie z prośbą o ponowne rozpatrzenie oceny. W takim
przypadku nauczyciel przygotowuje sprawdzian z całego półrocza lub roku szkolnego, oceniany
według powyższej skali. Według tej skali oceniane są też egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.
Sprawdziany z półrocza i roku szkolnego muszą odbyć się przed radą klasyfikacyjną.

Przewidziano następujące kategorie ocen:
1. Prace klasowe z wagą 5. Jeżeli uczeń nie napisze pracy w terminie, otrzymuje tymczasowo 0. W
ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac należy napisać sprawdzian w terminie
dodatkowym. W przeciwnym wypadku nauczyciel zamienia 0 na ocenę niedostateczną. Prace
klasowe napisane na ocenę niedostateczną w pierwszym terminie należy poprawić w ciągu dwóch
tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
2. Wypracowania z wagą 4 również są obowiązkowe. Zasady pisania wypracowań w drugim terminie i
poprawiania ocen niedostatecznych są takie jak w przypadku części testowej (punkt 1).
Wypracowania maturalne oceniane są według kryteriów maturalnych, a pozostałe pod względem
treści (30%), formy (30%) i języka (40%).
3. Kartkówki i odpowiedzi ustne z wagą 3. Nauczyciel sprawdza w ten sposób wiedzę i umiejętności
ucznia z trzech ostatnich lekcji.
4. Prezentacje z wagą 1 są obowiązkowe. Zasady prezentowania referatów w drugim terminie i
poprawianie ocen niedostatecznych są takie jak w przypadku prac klasowych.

5. Prace domowe z wagą 1. Brak pracy domowe skutkuje oceną niedostateczną. Przez odrobioną
pracę domową rozumie się wykonanie wszystkich zadanych ćwiczeń.
6. Aktywność z wagą 1. Uczniowie otrzymują plusy i minusy, które składają się na ocenę stawianą pod
koniec półrocza. Pięć plusów to ocena bardzo dobra, pięć minusów niedostateczna.
7. Konkursy i olimpiady z wagą 2 lub 6, w zależności od rangi konkursu i osiągniętego wyniku.
8. Ocena bardzo dobra z wagą 1 za niewykorzystane nieprzygotowanie lub stuprocentową frekwencję
na lekcjach języka angielskiego. Oceny te stawiane są pod koniec półrocza.

Uczniom klas pierwszych i drugich przysługuje prawo do zgłoszenia nieprzygotowania trzy razy w
ciągu półrocza, a uczniom klas trzecich pięć razy w ciągu roku. Zgłoszenie nieprzygotowania lub
wylosowanie szczęśliwego numerka zwalnia ucznia z pracy domowej, kartkówki i odpowiedzi ustnej,
ale nie zwalnia z zapowiedzianych prac klasowych, wypracowań i prezentacji.

Sprawy nie ujęte w tym dokumencie, w tym egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, reguluje szkolny
statut i regulamin oceniania.

