
Przedmiotowy system oceniania – informatyka i poligrafia 

 

1. Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

2. Uczeo respektuje postanowienia regulaminu i statutu szkoły, w przeciwnym wypadku traci 

wszystkie prawa. 

3. Zachowanie ucznia nie wpływa na ocenę z przedmiotu. Oceny są jawne. 

4. Każdy uczeo ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez podawania przyczyny 1 

raz w semestrze; nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i zajęd na 4 tygodnie przed 

koocem semestru. 

5. Sprawdziany i zadania klasowe są zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

potwierdzonym wpisem w dzienniku. 

6. Prace sprawdzające zapowiedziane wcześniej są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeo nie miał możliwości ich napisania, winien to uczynid w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

7. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu koocowego, zaliczeniowego; może byd 

przeprowadzone badanie wyników nauczania. 

8. Odpowiedzi ustne, zadania klasowe itp. oceniane będą w skali 1-6. Jeżeli jednak uczeo pracy 

klasowej nie pisał i nie napisze jej w innym terminie otrzymuje „ndst”, które będzie 

uwzględnione w ocenie koocowej. 

9. W ocenach międzysemestralnych przewiduje się „+” i „-„. Oceny na zakooczenie semestrów 

pokrywają się z obowiązującą skalą ocen. 

10. Uczeo nie będzie klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia zw szkolnym planie nauczania. 

11. Uczeo może na koniec roku szkolnego otrzymad ocenę celującą za sukcesy w konkursach, 

olimpiadach szczebla co najmniej rejonowego lub wykazując się wiedzą wykraczającą poza 

program nauczania przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwijając swoje zainteresowania. 

12. Ocena koocowo semestralna nie musi byd średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

13. O przewidywanej ocenie niedostatecznej muszą zostad poinformowani także rodzice ucznia 

na miesiąc przed przewidywanym okresem klasyfikacji. 

14. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena koocoworoczna może byd zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego, który jednak nie przysługuje uczniom klas programowo 

najwyższych. 

 

Aneks do PSO (Informatyka i Poligrafia) 

W okresie czasowej zmiany systemu nauczania w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa 

COVID-19 ustala się, że: 



1.Każdy uczeo ma obowiązek utrzymywad stały kontakt z nauczycielem przez mobidziennik 

lub w inny sposób uzgodniony między stronami oraz wykonywad polecenia nauczyciela. 

2.    Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywad się będzie z wykorzystaniem narzędzi 

wskazanych przez nauczyciela. 

3.Formy pracy ustalone przez nauczyciela są obowiązkowe. 

4.Nauczyciel ustala termin kartkówki lub sprawdzianu lub testu o czym informuje ucznia. Uczeo jest 

zobowiązany do obecności przy komputerze na którym, korzystając z mobidziennika (lub innej formy) 

będzie rozwiązywał zadania. 

5. W przypadku niedostosowania się do terminu wykonania kartkówki lub sprawdzianu lub testu 

uczeo zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez 

nauczyciela  terminie w momencie powrotu do szkoły. 

6.Uczeo odsyła prace pisemne w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. W przypadku braku pracy 

uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na kartkówce nauczyciel wyznacza uczniowi 

drugi termin. 

8.Formy poprawy ocen oraz uzupełnienia braków nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem. 

9.Uczeo może korzystad z konsultacji, które odbywają się poprzez mobidziennik lub formę ustaloną 

przez nauczyciela. 

10. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną, 

 

 


