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Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas 4-8 SP nr 5 

 

1. Sprawdziany z działów programowych zapowiadane są, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

Inne formy oceniania na lekcji nie wymagają wcześniejszego zapowiadania przez nauczyciela.  

2. Nieprzygotowanie do lekcji: 

- uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania jeden raz w semestrze, jeśli zajęcia obejmują jedną godzinę 

w tygodniu, lub dwa razy w semestrze, jeśli zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch lub więcej godzin 

lekcyjnych w tygodniu; 

- zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje nie tylko brak opanowania wiadomości z ostatnich trzech lekcji, ale 

również brak zadania domowego (bez względu na jego formę, to znaczy w formie pisemnej lub prezentacji 

ustnej), oraz brak wymaganych pomocy naukowych (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, lub 

inne wymagane na dane zajęcia pomoce na przykład mapy, artykuły prasowe i inne); 

- nieprzygotowanie do lekcji należy zgłaszać na początku zajęć lekcyjnych, tuż po przerwie i przywitaniu się 

nauczyciela z klasą – nie jest wymagane wtedy podanie przyczyny nieprzygotowania; 

- w przypadku, kiedy uczeń nie jest przygotowany do zajęć, a nie zgłosił tego faktu, otrzymuje ocenę 

niedostateczną z wpisem do dziennika; 

- nieusprawiedliwione niczym nieprzygotowanie się do lekcji (po uprzednim wykorzystaniu możliwych 

„nieprzygotowań” przysługujących uczniowi na mocy WSO) skutkuje oceną niedostateczną; 

3. Prace pisemne (dotyczy to wszystkich form) są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn od siebie niezależnych 

nie może ich napisać w wyznaczonym terminie powinien to uczynić później, konsultując się z nauczycielem. 

Nowy termin musi być w zgodzie z WSO. Kartkówek nie poprawiamy. 

4. Każdy uczeń szkoły podstawowej ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej oraz dopuszczającej w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Możliwość poprawy dotyczy  sprawdzianów, testów , kartkówek lub 

innych form samodzielnej pracy ucznia, które trwają jedną (lub dwie) godzinę(y) lekcyjną(e). 

5. We wszystkich innych kwestiach zasady reguluje WSO. 

 

Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych i postępach uczniów w nauce przedmiotu: 
 

1. Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco. 

2. Prace pisemne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, a rodzice w kontaktach indywidualnych i na zebraniach 

klasowych. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

4. Sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela do czasu wystawienia oceny końcoworocznej. 
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