Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki
1.

Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą klasą, to powinien
to uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Niespełnienie powyższego warunku jest równoznaczne
z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

2.

Prace klasowe mogą być poprawiane. Poprawa jest dobrowolna. Uczeń pisze ją tylko jeden raz. Ocena
semestralna (roczna) jest poprawiana poprzez poprawy poszczególnych prac klasowych w terminach
wyznaczonych przez nauczyciela. Nauczyciel przechowuje prace do końca roku.

3.

W trakcie semestru uczniowie piszą kartkówki bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia (sprawdzające
systematyczną pracę ucznia) i zapowiedziane tydzień wcześniej sprawdziany.

4.

Kartkówki i sprawdziany – sprawdzające systematyczną pracę ucznia – nie podlegają poprawie, podobnie
pozostałe oceny z odpowiedzi, z zadań domowych, prac indywidualnych, grupowych i dodatkowych oraz oceny
za aktywność.

5.

Przy ustalaniu oceny z prac klasowych i sprawdzianów całogodzinnych będzie stosowana następująca punktacja
procentowa:
95% - 100%
85% - 94%
71% - 84%
51% - 70%
31% - 50%
0% - 30%

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

-

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

6.

Nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian semestralny oraz roczny.

7.

Każdy uczeń ma prawo 3 razy w ciągu semestru nie odrobić zadania domowego (w formie pisemnej i ustnej).
Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić przed daną lekcją.

8.

W przypadku gdy podczas pisania pracy klasowej lub innej formy sprawdzania wiedzy uczeń korzystał
z niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

9.

Za wiedzę i umiejętności uczeń może być oceniany otrzymując plusy, przelicznik plusów na oceny określa
nauczyciel.

10. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.
11. Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.
12. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy:
a) samodzielna praca pisemna :
- prace klasowe,
(waga 4)
- sprawdziany
(waga 3)
- kartkówka
(waga 2)
b) konkursy (1-3 miejsce)
(waga 3)
c) prace dodatkowe
(waga 3)
d) aktywność,
(waga 2)
e) praca grupowa,
(waga 2)
f) praca indywidualna
(waga 2)
g) odpowiedzi ustne,
(waga 1)
h) prace domowe,
(waga 1)
13. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować uczniów z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych
o ocenie przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz wpisać ocenę przewidywaną do dziennika co najmniej na
miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
14. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) z zachowaniem
zasad ochrony danych osobowych o przewidywanej ocenie niedostatecznej i nieklasyfikowaniu w formie
przewidzianej przez WZO oraz podać zakres materiału do zaliczenia co najmniej na miesiąc przed planowanym
posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
15. Wszystkie sprawy nieuregulowane tym dokumentem rozpatrywane będą w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr
37 w Gdyni oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

