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Zasady organizacji pracy oraz oceniania na języku polskim  
 

1. Uczeń zobowiązany jest posiadać na każdej lekcji: zeszyt, zadanie domowe, podręcznik            

i lekturę (jeśli jest przerabiana). 

2. 3-krotny brak którejś z wymienionych w  punkcie 1. rzeczy lub 3 rzeczy jednocześnie skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

3. Na przedmiocie oceniane są zgodnie z kryteriami ocen: znajomość treści lektur, wiadomości 

przedmiotowe, umiejętności komunikacyjne (w tym słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie), 

analityczne, interpretacyjne, język i estetyka zeszytów. 

4. Wiadomości i umiejętności z programu szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być sprawdzane 

w każdym czasie, ale po zapowiedzi.. 

5. Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzeniu kompetencji z pkt. 3 powoduje ocenę 

niedostateczną. 

6. Ocenia się również systematyczność uczęszczania na lekcje j. polskiego oraz zajęcia 

wyrównawcze w ramach art. 42 KN w tej formie, że za frekwencję 100% lub bliską jej uczeń 

otrzymuje na koniec semestru ocenę bardzo dobrą, natomiast za przekroczenie 30% 

nieobecności nieusprawiedliwionych-ocenę niedostateczną (nie dotyczy zajęć 

wyrównawczych). 

7. Nieobecność usprawiedliwiona w sytuacjach wymienionych w pkt.3 zobowiązuje ucznia do 

rozliczenia się z zaległości na najbliższej lekcji przedmiotu, na której uczeń jest obecny. Jeśli 

nieobecność była dłuższa niż 7 dni, termin uzupełnienia zaległości wyznacza nauczyciel. Jednak 

termin ten nie może być krótszy niż 3 dni. 

8. Za własną inicjatywę występu publicznego z przemówieniem, udziału w konkursie, olimpiadzie 

itp., związanymi z językiem polskim pod opieką nauczyciela przedmiotu uczeń otrzymuje ocenę 

celującą. 

9. Ten sam udział, ale z polecenia nauczyciela powoduje ocenę bardzo dobrą, chyba, że impreza 

ma szczególną rangę (wówczas także ocena celująca). 

10. Uczeń, którego nieobecność usprawiedliwiona była dłuższa niż 3 dni, to w zależności od typu 

sprawdzianu, testu lub pracy klasowej, uczniowi może być wyznaczony inny termin zaliczenia, 

chyba, że zapowiedź w/w miała miejsce dużo wcześniej niż nieobecność ucznia. Również 

uczniowi po nieobecności usprawiedliwionej może być wyznaczony inny termin zaliczenia, jeśli 

zgłosi trwającą w dalszym ciągu niedyspozycję. 

11. Uczeń, przygotowujący pamięciowy materiał do wystąpienia publicznego, konkursu, olimpiady 

itp. związanych z językiem polskim pod opieką nauczyciela przedmiotu, jest zwolniony               

z opanowania innego tego typu materiału obowiązkowego dla klasy. Wyjątek stanowią materiały 

niezbędne do zdania egzaminu maturalnego. W takim przypadku nauczyciel wyznacza dogodny 

dla ucznia termin zaliczenia. 

12. Nauczyciel i uczniowie klasy mogą ustalać odrębne zasady zaliczeń i organizacji pracy na 

lekcjach, ale tylko za porozumieniem obu stron. Stanowisko klasy może być ustalone w wyniku 

głosowania.  

                                                                 

 


