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1. W trakcie roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny z informatyki za wykonywanie zadań 

praktycznych z wykorzystaniem komputera. 

2. Na początku zajęć, po czynnościach organizacyjnych, nauczyciel omawia sposób wykonania 

zadania przewidzianego do realizacji na danej jednostce lekcyjnej i kryteria jego oceny. 

3. Zadanie uczeń wykonuje samodzielnie korzystając z instrukcji zawartych w podręczniku do 

informatyki i na stronie internetowej http://www.dariusz-kos.pl. 

4. Zadania z wykorzystaniem komputera uczniowie wykonują na przydzielonych im na stałe 

stanowiskach komputerowych. Zadanie należy wykonać w czasie umożliwiającym ocenę 

zadania w trakcie lekcji. 

5. Nazwy plików utworzonych w czasie lekcji, nadaje się wykorzystując datę zajęć, zgodnie 

z zasadą: RRMMDD_Nazwisko ucznia, gdzie RR oznacza dwie ostanie cyfry bieżącego roku, 

MM oznacza miesiąc, a DD to oznaczenie dnia zajęć.  

6. Na każdych zajęciach z informatyki, na których przewidziane jest wykonanie zadania 

praktycznego, można maksymalnie uzyskać 6 pkt. Z tego maksymalnie 4 punkty za wykonanie 

zadania, 1 punt za prawidłowe wykorzystanie czasu na zajęciach lekcyjnych i 1 punkt za 

bezpieczną i prawidłową obsługę sprzętu komputerowego. 

7. Punkty uzyskane za wykonanie zadania, przekładają się na oceny cząstkowe, zgodnie 

z poniższymi przelicznikami:  

             6 pkt = ocena celująca,           5 pkt = ocena bardzo dobra,      4 pkt = ocena dobra 

             3 pkt = ocena dostateczna       2 pkt = ocena dopuszczająca       0-1 pkt = ocena niedostateczna    

8. Uczeń może o jeden stopień podwyższyć przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z informatyki, 

wykonując zadanie praktyczne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, dotyczące treści 

realizowanych od początku roku szkolnego 2021/2022.  

9. Chęć przystąpienia do konkursu przedmiotowego z informatyki, organizowanego przez 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, uczeń zgłasza elektronicznie nauczycielowi 

informatyki, w terminie do 17 września 2021 roku. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: 

dariusz.zszbojno@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie do konkursu 

przedmiotowego z informatyki. W treści wiadomości uczeń podaje swoje imię, nazwisko i klasę. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach oceniania, zastosowanie mają 

następujące dokumenty: 

a. Statut Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie; 

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Poz. 373); 

c. Rozdział 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ocenianie, klasyfikowanie 

i promowanie uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237) 
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