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* - Oceny na zakończenie semestru i roku wystawione będą jako suma 60% oceny od pani prof. Laszkiewicz i 40% mojej zaokrąglona do całości.

Oceny na zakończenie semestru i roku (mojej części zajęć) będą ustalane na podstawie ocen ze sprawdzianów podsumowujących, odpowiedzi ustnych i kartkówek, bieżącego przygotowania do lekcji oraz aktywności i wyników w konkursach, olimpiadach itp.
Oceny mogą być modyfikowane plusami (= +0,4 oceny), minusami (= -0,2 oceny), czasem również dwoma minusami (= -0,4 oceny) bądź wykrzyknikiem (tylko ocena ndst – wykrzyknik oznacza, że może zostać poprawiona na wynik pozytywny tylko przez ocenę co najmniej 3=).


Ustalenia szczegółowe
Przygotowanie do zajęć
Uczeń ma obowiązek być przygotowany do zajęć i poza istotnymi powodami usprawiedliwieniem nieprzygotowania może być tylko co najmniej tygodniowa nieobecność w szkole obejmująca ostatnią lekcję lub zgłoszenie niezrozumienia tematu pod warunkiem wykazania prób jego opanowania.
Przygotowanie do zajęć obejmuje gotowość do odpowiedzi pisemnej lub ustnej, odrobione w całości zadanie domowe oraz nadrobienie wszelkich poprzednich nieprzygotowań (niezależnie od ich powodu). Uczeń nieprzygotowany otrzymuje ocenę ndst.
Raz w semestrze uczeń przed rozpoczęciem lekcji może zgłosić bez konsekwencji i bez podania powodu nieprzygotowanie do lekcji.

Sprawdziany podsumowujące i kartkówki
Uczeń nieobecny bez istotnej przyczyny na sprawdzianie, zapowiedzianej kartkówce lub obowiązkowej poprawie otrzymuje ocenę ndst. Uczniowie nieobecni oraz ci, którzy nie zaliczyli go na co najmniej 2,0, są obowiązani zdać objęty nim materiał w wyznaczonym przeze mnie terminie.
Uczeń niepiszący kartkówki może zostać zobowiązany do zaliczenia jej na kolejnych lekcjach bądź w terminie uzgodnionym ze mną.
W terminie poprawy poza lekcjami mogą do niej przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.
Oceną za dany sprawdzian lub kartkówkę jest średnia ocen ze wszystkich podejść danego ucznia.
Dla każdego sprawdzianu i kartkówki punktacja za poszczególne zadania części „na bdb” ustalana jest osobno, jednak za uzyskanie poszczególnych części możliwych do zdobycia punktów gwarantowane są następujące oceny: 45% - dop, 60% - dst, 75% - db, 90% - bdb.
Ocenę wyższą niż 5 otrzymuje uczeń, który otrzymał co najmniej 80% punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe.
Zaliczenie wszystkich sprawdzianów (tj. otrzymanie z każdego oceny co najmniej dop=) jest warunkiem koniecznym otrzymania ode mnie na semestr oceny wyższej niż 1.

