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1. Niniejszy dokument jest zbiorem zasad oceniania oraz klasyfikacji końcoworocznej na
zajęciach Mugoloznawstwa w Wirtualnym Hogwarcie im. Syriusza Croucha w XLIII roku
szkolnym.
2. Uczniowie z systemem oceniania śródrocznego oraz klasyfikacji końcowej zapoznani zostają
na pierwszych zajęciach Mugoloznawstwa w roku szkolnym.
3. System oceniania śródrocznego oraz klasyfikacji końcowej (dalej zwany: PSO) jest zgodny ze
statutem Wirtualnego Hogwartu im. Syriusza Croucha oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania obowiązującym w w/w szkole.
4. Oceny cząstkowe są jawne i widoczne dla Ucznia w umieszczonym na stronie internetowej
szkoły dzienniku ocen.
5. Nauczyciel, na wniosek Ucznia, jest zobowiązany uzasadnić swoją ocenę.
6. Przy sprawdzaniu pisemnych prac kontrolnych z przedmiotu Nauczyciel odsyła Uczniowi
informację zwrotną z oceną i jej uzasadnieniem.
7. Przewiduje się następujące formy kontroli postępów edukacyjnych ucznia:
a. Aktywność na lekcji (waga 1)
b. Praca domowa (waga 2)
c. Praca na lekcji (waga 2)
d. Praca dodatkowa (waga 3)
e. Kartkówki (waga 3)
f.

Ćwiczenia praktyczne (waga 3)

g. Sprawdzian (waga 4)
h. Olimpiada (waga 4)
i.

Egzamin próbny (waga 5)

8. Nie przewiduje się w standardowym toku oceniania odpowiedzi ustnych.
9. Prace domowe obowiązują również uczniów nieobecnych na zajęciach. W przypadku
nienadesłania pracy wyciągnięte zostaną konsekwencje (patrz punkt 25).
10. Kartkówki są obowiązkową formą sprawdzania wiedzy i należy je zaliczyć.
11. Cząstkowa ocena z aktywności wystawiana jest całościowo, za całokształt pracy na zajęciach
w roku szkolnym.
12. Ocena cząstkowa z aktywności wystawiana jest na koniec roku szkolnego, na podstawie
wyliczeń średniej ilości punktów z aktywności uzyskanych przez wszystkich uczniów w całym
roku szkolnym.
13. Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie średniej ważonej.

14. W szczególnych przypadkach (np. wysoki wynik w olimpiadzie przedmiotowej) Nauczyciel
może podwyższyć ocenę końcową Ucznia o jeden stopień w górę.
15. W przypadku, gdy ocena proponowana jest oceną wahającą się, Nauczyciel na korzyść Ucznia
wystawia ocenę wyższą.
16. Oceny można poprawiać w ciągu 2 tygodni od daty ich wpisania do dziennika, a potem w czasie
przewidzianych programem nauczania przedmiotu lekcji poświęconych na poprawy i zaliczenia
form sprawdzania wiedzy. Poprawie podlegają oceny Troll-Zadowalający.
17. Przy terminie poprawkowym maksymalna ocena, jaką można uzyskać za daną formę
sprawdzania wiedzy, to Powyżej Oczekiwań.
18. Przy terminie zaliczeniowym (kiedy uczeń nie zaliczał formy sprawdzania wiedzy)
maksymalna ocena, jaką można uzyskać za daną formę sprawdzania wiedzy, to Wybitny.
19. Aby uzyskać klasyfikację z przedmiotu Mugoloznawstwo, Uczeń powinien być obecny na 31%
zajęć lekcyjnych i powinien posiadać 3 oceny.
20. W przypadku posiadania 1 lub 2 ocen cząstkowych, Uczniowi wystawia się ocenę proponowaną
nieklasyfikowany.
21. W przypadku niespełnienia obu przesłanek dot. klasyfikacji, Uczeń kończy naukę przedmiotu
w danej klasie jako nieklasyfikowany.
22. W przypadku nagłej lub planowanej nieobecności Ucznia na zajęciach, odpowiednie
usprawiedliwienie musi zostać wysłane na sowę Nauczyciela (alanmoonstone@gmail.com).
23. Usprawiedliwienie musi być wysłane maksymalnie 3 dni po zaistnieniu nieobecności.
24. W przypadku nienadesłania usprawiedliwienia lub nadesłania usprawiedliwienia po terminie,
nieobecność Ucznia uznaje się za nieusprawiedliwioną.
25. Prace oddane po terminie lub niewysłane w terminie oceniane są oceną Troll o odpowiedniej
wadze. Można je poprawić zgodnie z obowiązującymi regułami.
26. Wszelkie przejawy plagiatu w czasie pisemnych form sprawdzania wiedzy i prac domowych
karane będą oceną Troll o odpowiedniej wadze. Ocena ta nie podlega poprawie.
27. W przypadku ucieczki z lekcji w czasie zapowiedzianej kartkówki lub innej formy sprawdzania
wiedzy uczeń zostaje ukarany oceną Troll o odpowiedniej wadze. Ocena ta nie podlega
poprawie.
28. Kwestie nieobjęte PSO należy indywidualnie konsultować z Nauczycielem:
a. Mailowo (alanmoonstone@gmail.com)
b. Poprzez czat (AlanMoonstone, prof_A_Moonstone)
c. Poprzez inne formy komunikacji.
29. Nieznajomość PSO nie chroni przed konsekwencjami i nie usprawiedliwia niestosowania się do
zasad w nim zawartych.
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