
ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA 

z przedmiotu INFORMATYKA 

Zespole Szkół nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie 

 

I. Procedura oceniania: 

1. Nauczyciel na pierwszej lekcji odczytuje i omawia wymagania edukacyjne oraz fakt ten 
dokumentuje stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym.  

2. Nauczyciel systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach 
zapewniających obiektywność oceny.  

3. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych przewiduje się następujące formy kontroli:  
3.1. samodzielne, komputerowe wykonanie zadania na lekcji  
3.2. projekty edukacyjne indywidualne i grupowe  
3.3. kilkunastominutowe sprawdziany wiedzy  i  testy online 
3.4. prace domowe  
3.5. udział w konkursach, własne publikacje ucznia w Internecie, 

4. Prace uczniów oceniane są według następującej skali procentowej:  
4.1. (6) ocena celująca: 96 - 100 %  
4.2. (5) ocena bardzo dobra: 86 - 95 %  
4.3. (4) ocena dobra: 71 - 85 %  
4.4. (3) ocena dostateczna: 56 - 70 %  
4.5. (2) ocena dopuszczająca: 41 - 55 %  
4.6. (1) ocena niedostateczna: 0 - 40 %  

5. Ocenie podlegają wszystkie prace przewidziane programem nauczania.  
6. Uczeń, który nie przesłał pracy do oceny w terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.  
7. Uczeń nieobecny na zajęciach, niezależnie od przyczyny nieobecności, uzupełnia samodzielnie lub 

uczestnicząc w zajęciach dodatkowych pracę wykonywaną podczas nieobecności przez grupę w 
terminie do następnych zajęć. Jeżeli nieobecność jest długotrwała i usprawiedliwiona uczeń 
występuje do nauczyciela o zmianę trybu zaliczenia zaległych prac.  

8. Każdą ocenę niższą niż celująca (oprócz ocen z kartkówek) można poprawić w terminie 14 dni od 
daty otrzymania informacji o ocenie. Poprawa polega na wykonaniu podobnego zadania do 
wykonywanego na ocenę. Oceny niedostateczne z umiejętności kluczowych wymagają 
obowiązkowej poprawy. Poprawa pracy skutkuje dopisaniem oceny otrzymanej z poprawy do już 
otrzymanych ocen.  

9. Kartkówki nie podlegają poprawie. 
10. Przy ocenie punktowej prac stosuje się przeliczniki procentowe punktów na ocenę zgodnie z 

WSO.  
11. Ocena pracy jest dokonywana przed następnymi zajęciami i podawana uczniowi do wiadomości 

na początku lekcji. W wyjątkowych wypadkach termin oceny może ulec wydłużeniu do 14 dni od 
oddania pracy. 

12. Prace do oceny należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik do emaila); w przypadku nie 
wysłania pracy  lub dołączenia załącznika ocena może zostać ustalona na podstawie dostępnych 
danych zapisanych na komputerze ucznia a jeśli nie zostały zapisane to zostać wystawiona ocena 
niedostateczna. 

13. W ciągu trzech dni od poinformowania o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej, uczeń lub 
jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do nauczyciela z prośbą o poprawienie 
proponowanej oceny klasyfikacyjnej, przy czym:  
13.1. warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest przystąpienie do 

wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac pisemnych  
13.2. ocena ustalona w wyniku poprawy nie może być niższa od wcześniejszej, 

przewidzianej przez nauczyciela  
14. Uczeń posiadający 50% lub więcej nieobecności na zajęciach może nie zostać sklasyfikowany. 

Ocenę ustala się wówczas na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 



 
II. Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami  

1. W zależności od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dostosowane są do 
możliwości edukacyjnych ucznia na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-
pedagogicznej.  

2. Wymagania edukacyjne mocna również dostosować do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii. Takiego 
dostosowania dokonuje się na podstawie rozpoznania przez nauczycieli i specjalistów 
indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.  

3. Nauczyciel stosuje różne formy oceniania uwzględniając kryteria bieżącego oceniania 
 
III. Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i pedagogiem szkolnym:  
1) Nauczyciel - uczeń:  

a) o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych uczeń zostaje poinformowany na pierwszych 
zajęciach  

b) nauczyciel ocenia uczniów systematycznie i zapisuje na bieżąco oceny w dzienniku lekcyjnym 
c) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  
d) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

wystawioną ocenę  
e) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace 

pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub 
jego rodzicom (prawnym opiekunom)  

2) Nauczyciel - rodzic (prawny opiekun):  
a) nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia informacji o uczniu w ramach dni otwartych szkoły 

lub indywidualnych konsultacji  
b) 2) nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach ucznia w nauce i 

przekazuje wskazówki mogące pomóc uczniowi w nadrobieniu zaległości  
3) Nauczyciel - wychowawca - pedagog szkolny: 

a) wychowawca, na podstawie informacji od nauczyciela, informuje rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie niedostatecznej 2 tygodnie przed planowanym 
terminem klasyfikacji rocznej.  

b) nauczyciel informuje na bieżąco wychowawcę o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu 
uczniów, ewentualnie informuje pedagoga szkolnego o zaistniałych trudnościach i sytuacjach 
wymagających jego interwencji i pomocy. 
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