
 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Technikum Leśnym w Miliczu 

w roku szkolnym  2019 / 2020. 
 

 
 
Ocenianiu podlegają: 
a. osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

b. zachowanie ucznia. 

I.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o kryteriach oceniania i wymaganiach edukacyjnych. 

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z PZO w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych. Informacja 
ma postać ustną. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym informację o zapoznaniu uczniów z PZO.  

2. Opracowany projekt WZO wychowawcy klas przedstawiają uczniom na pierwszych zajęciach z wychowawcą, 
a rodzicom uczniów na wrześniowym zebraniu. Informacja ma formę ustną. 

3. Głównym źródłem informacji o ocenach są zapisy w e-dzienniku. Rodzice informowani są o osiągnięciach 
edukacyjnych uczniów m.in. logując się na dziennik elektroniczny, na zebraniach z rodzicami, spotkaniach 
indywidualnych i podczas rozmów telefonicznych.  

4. Nauczyciel wystawia oceny proponowane w systemie dziennika elektronicznego na miesiąc przed klasyfikacją 
śródroczną i roczną. Jest to równoznaczne z przekazaniem w/w informacji rodzicom przez wychowawców. W 
związku z powyższym nie wymaga się potwierdzania podpisem rodzica/opiekuna prawnego informacji o 
proponowanych ocenach. 

II.  Wymagania na poszczególne oceny szkolne znajdują się w PZO dla poszczególnych przedmiotów. 

III.  Formy i metody sprawdzania wiedzy. 

1. Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają uzasadnieniu, a 
ocenione prace pisemne wglądowi. Rodzic ma prawo zapoznać się z pracami dziecka na zebraniach z 
rodzicami oraz spotkaniach indywidualnych. Prace kontrolne i sprawdziany przechowywane są w szkole jako 
dokumentacja nauczyciela do końca roku szkolnego. 

2. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane do 
dziennika elektronicznego. 

3. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
4. W danym tygodniu mogą być maksymalnie 2 sprawdziany lub prace klasowe, przy czym tylko jeden 

sprawdzian w danym dniu, dla  kartkówek nie określa się limitu. 
5. Kartkówki stosowane są w zależności od potrzeb nauczyciela i bez konieczności wcześniejszej powtórki oraz 

zapowiedzi. 
6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel powinien oddać najpóźniej dwa tygodnie po ich 

przeprowadzeniu. 
7. Uczeń ma obowiązek zaliczenia wszystkich ustalonych przez nauczyciela obowiązkowych form pracy  w 

danym półroczu. 
Ocenianiu podlegają: 
a) formy ustne m.in.: odpowiedź, dialog, opowiadanie, udział w dyskusji, argumentowanie, wyrażanie 

opinii, prezentacja, czytanie tekstów 
b) formy pisemne m.in.: prace klasowe (wypracowanie), sprawdziany, dyktanda, testy, kartkówki,  zadania 

domowe w formie ćwiczeń, ćwiczenia wykonane na lekcji, zeszyt przedmiotowy 
c) zadania pisemne (esej, zadania otwarte, testy, prezentacje, plakaty itp.) przesłane w formie 

elektronicznej (e-mail, komunikatory, dziennik elektroniczny) 
 

8. Uczeń, który z przyczyn od niego niezależnych nie może przystąpić do pisemnej pracy kontrolnej, 
zobowiązany jest do napisania jej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Po 
przekroczeniu ustalonego terminu nauczyciel daje uczniowi sprawdzian do napisania na najbliższej lekcji.  

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej 
nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom adekwatnym do 
długości i przyczyny nieobecności. 



10. Nauczyciel nie może zaplanować sprawdzianu na dwa ostatnie tygodnie przed wystawieniem ocen 
końcoworocznych ze względu na brak możliwości  poprawy. 

11. Uczeń ma prawo zgłosić w półroczu 1 nieprzygotowanie do lekcji w przypadku przedmiotu, który jest 
realizowany jeden dzień w tygodniu oraz 2 nieprzygotowania w pozostałych przypadkach i winien to zgłosić 
nauczycielowi na początku lekcji. W przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania na początku lekcji nauczyciel 
ma prawo wystawić ocenę niedostateczną. 

12. Nieprzygotowanie obejmuje: nieopanowanie materiału trzech ostatnich tematów lekcji, brak zadania 
domowego, brak podręcznika, zeszytu i niezbędnych materiałów edukacyjnych. 

13. Nie można zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej kartkówki, sprawdzianu pisemnego lub ustnego. 
14. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach (1 - 6) oraz "plusach" i "minusach", które uczeń może otrzymać: 

"plusy" - za aktywność, dodatkowe pomoce dydaktyczne przygotowane na lekcje, krótkie wypowiedzi; 
"minusy" – za brak aktywności i pracy na lekcji. 

15. Każdej ocenie przyporządkowana jest liczba naturalna oznaczająca ich wagę w hierarchii ocen: 
sprawdziany i prace klasowe - „5”,  
kartkówki - „3”, 
odpowiedzi ustne - „3”, 
aktywność na lekcji - „1”, 
zadania domowe i dodatkowe - „1”. 

16. Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy na poszczególnych 
przedmiotach (z wyjątkiem pkt 16.): 
 
niedostateczny: 0% - 40% punktów dobry: 77% - 84 % punktów 
dopuszczający: 41% - 47% punktów dobry + : 85% - 90% punktów 
dopuszczający +: 48% - 50% punktów bardzo dobry -: 91% - 93% punktów 
dostateczny -: 51%- 56% punktów bardzo dobry: 94% - 97% punktów 
dostateczny: 57%- 64% punktów bardzo dobry +: 98% - 99% punktów 
dostateczny + : 65% - 70% punktów   celujący: 100% punktów 
dobry - : 71% - 76% punktów  

17. Dla zadań z projektowania oraz zadań z pracy na rejestratorze i w SILP przedziały procentowe dla 
poszczególnych ocen ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych przedstawia poniższe zestawienie: 

Stopień z pracy 
pisemnej/ustnej 

Procent zdobytych punktów 

 
celujący       100% + zadanie dodatkowe 
bardzo dobry  93,76% - 100% 
dobry  87,51% - 93,75% 
dostateczny  81,26% - 87,5% 
dopuszczający  75% - 81,25% 
niedostateczny  0% - 74,99% 

18. Ocena rozszerzona o „+” ma wartość wyższą o 0,33 pkt. np. 3+ jest równoważne z 3,33, zaś ocena cząstkowa 
z „-” ma wartość niższą o 0,33 pkt. np. 3- jest równoważne z 2,67. 

 
IV.  Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu oraz 1 oceny z wybranej kartkówki (chyba że 
nauczyciel określi inaczej w PSO) jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela, nieprzekraczającym 2 
tygodnie od jej otrzymania. Nie można poprawić oceny z odpowiedzi ustnej i za zadanie domowe.   

2. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia oceny w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności ucznia w szkole. Uczeń może dokonać poprawy oceny na zajęciach wyrównawczych lub w inny  
sposób określony przez nauczyciela. Przystąpienie do poprawy i uzyskana ocena zostaje odnotowana w 
dzienniku. 

3. Obie oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej / rocznej. 
4. Nauczyciel wpisuje ocenę poprawioną o ile jest wyższa od wcześniejszej w kolumnie ocen do tego 

przeznaczonych. Jeżeli uczeń nie poprawił oceny,  nauczyciel wpisuje w kolumnie ocen oznaczenie „nz”. 



5. Waga oceny poprawionej nie ulega zmianie. 
6. Stwierdzenie niesamodzielności pracy ucznia w wypowiedzi pisemnej lub ustnej skutkuje uzyskaniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 

V.  Metoda wystawienia oceny śródrocznej i rocznej. 

1. Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne ustalają nauczyciele, a zatwierdza rada pedagogiczna. Oceny te są 
podawane w stopniach pełnych w skali od 1 do 6 i nie mogą być rozszerzone o „plusy” i „minusy”. 

2. Ocena na koniec półrocza oraz roku szkolnego z języka obcego realizowanego na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym ustalana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych z obu przedmiotów. 

3. O ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę wiedzę i umiejętności ucznia, 
jego aktywność i wkład pracy. Wystawiając ocenę na półrocze i na koniec roku nauczyciel wspomaga się 
średnią ważoną z dziennika elektronicznego, zaokrąglając ocenę w górę według zasady, że 1,70 to ocena 
dopuszczająca, 2,70 to ocena dostateczna, 3,70 dobra, a 4,70 bardzo dobra. 

4. Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego półrocza, ma prawo do zaliczenia materiału 
z tego półrocza w ciągu 2 miesięcy od jego zakończenia w sposób uzgodniony z nauczycielem. Informacja o 
zaliczeniu wpisana jest w dzienniku elektronicznym w oddzielnej kolumnie w II semestrze oznaczeniem „zal” 
z wagą 0. 

5. Ocenę niedostateczną na koniec roku otrzymuje uczeń, który nie poprawił oceny niedostatecznej za I 
półrocze i/lub otrzymał ocenę niedostateczną za II półrocze. 

6. W przypadku, gdy uczeń opuścił ponad 50% zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny uczeń nie jest 
klasyfikowany z przedmiotu. 

7. Podczas oceniania uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysfunkcję ucznia. 

 
VI.  Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.  
 
Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż zaproponowana przez nauczyciela jeśli: brał udział w konkursach, 
olimpiadach przedmiotowych z dobrym wynikiem lub angażował się projekty związane z przedmiotem, a jego 
frekwencja na lekcjach z przedmiotu wyniosła przynajmniej 95%.  
 
VII.  Pozostałe ustalenia. 
 

5. Wprowadza się następujące oznaczenia w e-dzienniku:  
a)  „nb” – jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzania wiedzy otrzymuje 

„nb” (symbol ten nie jest oceną, a jedynie informacją dotycząca systematyczności pracy ucznia). Jeśli uczeń 
napisze zaległą pracę pisemną, w miejscu „nb” nauczyciel wpisuje ocenę. 

b) „np” oznacza nieprzygotowanie do lekcji.  
c) „+”  związany jest z aktywnością ucznia, trzy plusy nauczyciel zamienia na ocenę bardzo dobrą. 
d)  „-” związany jest z brakiem aktywności ucznia, trzy minusy nauczyciel zamienia na ocenę niedostateczną. 
e)  „nz” jeżeli uczeń przystąpi do poprawy, ale nie podwyższy oceny, nauczyciel wpisuje w kolumnie 

przeznaczonej na poprawę oznaczenie „nz”. 
 

VIII. Tryb i warunki uzyskania oceny z zachowania 
 

1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów 
danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 
obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.  

2) Ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi 
i akceptowanymi założeniami społecznymi.  

3) Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu 
przejawów postępowania ucznia. Celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby miał świadomość 
popełnionych błędów i możliwość ich naprawienia. 

4) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

b) wywiązywanie się z obowiązków wychowanka internatu Szkoły 



c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

d) dbałość o honor i tradycje szkoły 

e) dbałość o piękno mowy ojczystej 

f) dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób 

g) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

h) okazywanie szacunku innym osobom. 
5) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne. 
6) Zachowanie ocenia się w oparciu o następujące kryteria:  

a. uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 200 punktów,  
b. za zachowanie negatywne odejmuje się odpowiednią określoną w tabeli liczbę punktów,  
c. za zachowanie pozytywne dodaje się określoną w tabeli liczbę punktów,  

             d. jeśli uczeń osiągnie pułap punktów odpowiadający ocenie nieodpowiedniej, zobowiązany jest do          
podpisania kontraktu dotyczącego poprawy zachowania stanowiącego załącznik do statutu,  

e. w przypadku szczególnych przewinień obowiązują kary zapisane w § 70 – § 73 Statutu Szkoły, 
f. zasady ustalania ocen zachowania na podstawie ilości uzyskanych punktów:  
- ocena naganna: 0,0 - 35,0 % (0 - 70 pkt.),  
- ocena nieodpowiednia: 35,5 - 65,0 %, (71 - 130 pkt.)  
- ocena poprawna: 65,5 - 90,0 %, (131 - 180 pkt.),  
- ocena dobra: 90,5 - 115,0 %, (181 - 230 pkt.),  
- ocena bardzo dobra: 115,5 - 130,0 %, (231 - 260 pkt.),  
- ocena wzorowa: powyżej 130,0 %, (powyżej 261 pkt.) 

7) Kartę oceny zachowania uzupełniać może każdy nauczyciel/ wychowawca grupy lub wychowawca klasy na 
wniosek innych nauczycieli do 10 dnia każdego miesiąca.  

8) Za wpisy uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań, organizacji, klubów, przedsięwzięciach pozalekcyjnych 
odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia.  

9) Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia o zamiarze dokonania wpisu do karty oceny 
zachowania ucznia określonej ilości punktów za dane zachowanie.  

10) Na ocenę z zachowania wpływa: zachowanie pozytywne, zachowanie negatywne, ocena samorządu 
klasowego, samoocena ucznia.  

11) Ocena z zachowania ucznia powinna być obniżona ze względu na otrzymane przez ucznia kary porządkowe:  
a. upomnienie wychowawcy – obniża ocenę o 1 stopień  
b. nagana wychowawcy – obniża ocenę o 1 stopień 
c. upomnienie kierownika internatu – obniża ocenę o 1 stopień 
d. otrzymanie w semestrze 100 punktów ujemnych uniemożliwia otrzymanie oceny wzorowej 
e.  otrzymanie w semestrze 200 punktów ujemnych uniemożliwia otrzymanie oceny bardzo dobrej 
 

12) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii kierownika internatu, wychowawcy grupy, 
samorządu klasowego i jest ona ostateczna z zastrzeżeniem § 100 pkt. 1. 2 Statutu Szkoły. 

13) Przyjmuje się następujące kryteria oceniania punktowego zachowania:  
1. N- negatywne: 
a. N - brak dyscypliny, nie przestrzeganie przepisów BHP (-5 do -20)  
b. N - brak umundurowania zgodnego ze statutem (nauczyciel raz dziennie -50)  
c. N - nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej i schludnego wyglądu (-10) . 
d. N - brak poszanowania dla munduru, odzieży ochronnej i sprzętu (-15)  
e. N - niewywiązywanie się z dyżurów na zajęciach lub w internacie (-10)  
f. N - samowolne oddalenie się z zajęć praktycznej nauki zawodu (-50)  
g. N - odmowa wykonania powierzonych zadań i poleceń (-50)  
h. N - wulgaryzmy, brak kultury słowa i dyskusji, kłamstwo, oszustwo (-5 do -30)  
h. N - używanie telefonu komórkowego na zajęciach (-20)  



i. N - palenie papierosów (-30)  
j. N - niszczenie mienia TL lub n-ctwa, kradzieże, fałszowanie dokumentacji (-100)  
k. N - prześladowanie, znęcanie się, agresja (-100)  
l. N - godziny nieusprawiedliwione (-10 za 1 godzinę) - wpisuje wychowawca do 10 dnia każdego miesiąca 
ł. N - spóźnienia (-2 za każde spóźnienie) - wpisuje wychowawca na koniec semestru  
m. N - niepodpisanie lub niewywiązanie się z kontraktu (-100)  
n. N – nieprzestrzeganie regulaminów i rozkładu dnia w internacie (-5 do -30) 

 
2. P – pozytywne: 
 
a.  P - udział w konkursach szkolnych/ internatowych (+10 oraz I m-sce +15, II +10, III + 5)  
b. P - udział w konkursach powiatowych (+15 oraz I m-sce +15, II +10, III + 5)  
c. P - udział w konkursach wojewódzkich (+25 oraz I m-sce +15, II +10, III + 5)  
d. P - udział w konkursach ogólnopolskich (+50 oraz I m-sce +30, II +20, III + 10)  
e. P - udział w olimpiadach etap szkolny (+10 oraz I m-sce +15, II +10, III + 5)  
f. P - udział w olimpiadach etap wojewódzki (+50 oraz I m-sce +15, II +10, III + 5)  
g. P - udział w olimpiadach etap centralny (+100 oraz I m-sce +15, II +10, III + 5)  
h. P - praca na rzecz szkoły/klasy/ internatu (za 1h+5 podczas zajęć,+10 po zaj.+15 w weekend)  
i. P - frekwencja ponad 80% na zajęciach pozalekcyjnych (+15 do +20 raz w semestrze)  
j. P - ponadprzeciętne wyniki w nauce (4,3-4,49 +15; 4,5-4,75 +25; ponad 4,75 +50)  
k. P - brak spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności - raz w semestrze (+50)  
l. P - frekwencja powyżej 95% - raz w semetrze (+30)  
ł. P - systematyczne uczęszczanie na zajęcia w stroju szkolnym - raz w sem. (+20)  
m. P - inne pozytywne działania i postawy uczniów ( +5 do+20) 

 

 
 
 
IX.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.  

1. Dysleksja: 

• Ocenianie ucznia dotyczy w głównej mierze wypowiedzi ustnych oraz strony merytorycznej prac pisemnych 
(wiedza, argumentacja, kompozycja, stylistyka). 

• Strona graficzna wypowiedzi pisemnych ucznia nie ma wpływu na ocenę, a popełnianie błędy ortograficzne 
oceniane są zgodnie z kryteriami CKE. 

• W czasie prac pisemnych uczeń może skorzystać z wydłużonego limitu czasu. 

• W czasie prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych uczeń otrzymuje dodatkową pomoc od nauczyciela, który 
może udzielić mu wskazówek i objaśnień lub głośno odczytać polecenia. 

• Uczeń nie jest „wyrywany” do natychmiastowych odpowiedzi ustnych, a jego wypowiedzi nie są ponaglane. 
Uczeń odpytywany jest częściej z mniejszej partii materiału. 

• Ogranicza się odpytywanie ucznia z głośnego czytania przed zespołem klasowym. Uczeń może to zrobić po 
uprzednim  opanowaniu tekstu w domu. 

• Uczeń zajmuje miejsce w niewielkiej odległości od tablicy i nauczyciela, który będzie mógł obserwować pracę 
ucznia i pomóc mu w razie trudności. 

• Uczeń może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o przesunięcie terminu zaliczenia sprawdzianu z większej 
partii materiału w celu opanowania treści (np. może otrzymać więcej czasu na opanowanie określonego 
zestawu słówek). 

• Uczeń wykonuje dodatkowe ćwiczenia dla złagodzenia trudności w zakresie czytania i pisania zgodnie z 
zaleceniami poradni. Raz w semestrze oddaje prace do wglądu nauczyciela. 

• Zeszyt ucznia i zadania domowe podlegają stałej kontroli nauczyciela, w celu wyeliminowania błędów i 
zniekształceń informacji. 

• Uczeń korzysta z dostępnych audiobooków. 
 

2. Dysortografia 

• Aspekt poprawności ortograficznej nie ma decydującego wpływu na ocenę wypowiedzi pisemnych ucznia. 



• Prace pisemne ucznia oceniane są przede wszystkim na podstawie ich treści. 

• Uczeń otrzymuje informację zwrotną o tym, ile i jakie błędy popełnia, a także wykonuje dodatkowe 
ćwiczenia, które są kontrolowane przez nauczyciela. 

• W celu złagodzenia trudności w zakresie pisania uczeń wykonuje prace samokształceniowe pod kontrolą 
nauczyciela, wykorzystując pojawiające się w pracach błędy i pracując ze słownikiem. 

 
3. Dysgrafia 

• Pisemne wypowiedzi ucznia oceniane są pod kątem merytorycznym (wiedza, argumentacja, kompozycja, 
stylistyka). Strona graficzna prac nie podlega ocenie. 

• Przy wykonywaniu prac kontrolnych oraz zadań domowych uczeń może pisać literami drukowanymi, które 
zwiększają czytelność pisma lub korzystać z komputera po uzgodnieniu z nauczycielem. 

• Uczeń otrzymuje więcej czasu na wykonanie zadań pisemnych. 

• Jeśli nauczyciel nie jest w stanie odczytać pracy, uczeń robi to w obecności nauczyciela, wyjaśniając 
wątpliwości ortograficzne. 

•  Przy ocenie ucznia ze stwierdzoną dysgrafią większą wagę mają wypowiedzi ustne. 

• U uczniów ze stwierdzoną głęboką dysgrafią niektóre sprawdziany pisemne mogą być zastąpione 
indywidualnymi sprawdzianami ustnymi obejmującymi te samą partię materiału. 

• Uczeń wykonuje prace samokształceniowe pod kontrolą nauczyciela w kierunku usprawnienia procesu 
pisania, wykorzystując popełniane błędy i pracując ze słownikiem. 

 
4. Wada wzroku 

• Uczeń zajmuje miejsce blisko tablicy i nauczyciela. 

• Uczeń nosi okulary lub szkła korekcyjne. 

• Prace ucznia oceniane są pod kątem merytorycznym, a nie graficznym, a przy ocenie uwzględnia się wysiłek i 
zaangażowanie ucznia, a nie wyłącznie efekt końcowy. 

• Nauczyciel odczytuje to, co zapisuje na tablicy. 

• Nauczyciel dba o urozmaicenie zajęć wykorzystując możliwie jak najwięcej zmysłów (słuch, dotyk, ruch) 

• Nauczyciel stosuje zróżnicowane formy sprawdzania wiedzy z przewagą odpowiedzi ustnych nad pisemnymi 
oraz podziałem materiału na mniejsze partie. 

• W czasie pisemnych form sprawdzania wiadomości uczeń może skorzystać z wydłużonego czasu pracy. 

• Sprawdziany/kartkówki dla ucznia są napisane większą czcionką. 
 

5. Wada słuchu 

• Uczeń zajmuje miejsce w niewielkiej odległości od tablicy i nauczyciela. 

• Uczeń nosi aparat słuchowy jeżeli jest on niezbędny. 

• W czasie pracy nauczyciel zwraca szczególną uwagę na czytanie ze zrozumieniem. 

• Nauczyciel kładzie nacisk na metody pracy opierające się na percepcji wzrokowej. 

• W sposób głośny i wyraźny nauczyciel artykułuje słowa, aby uczeń nie miał problemów ze zrozumieniem. 
 

6. Dyskalkulia 

• Ocenianie dotyczy przede wszystkim toku rozumowania, a nie technicznej strony liczenia.  Pod uwagę nie 
jest brany pożądany wynik poszczególnych działań dokonywanych na liczbach. Zły wynik końcowy nie 
świadczy o tym, że uczeń nie rozumie zagadnienia. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności 
cyfr w liczbie (mylenia znaków graficznych, stosowania ich naprzemiennie) i przez to zapis bywa błędny. 
Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku 
rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny, wystawieniu uczniowi oceny pozytywnej. 

• Nauczyciel stosuje nauczanie polisensoryczne – używa pomocy dydaktycznych angażujących wszystkie 
zmysły (rysunki, tabele, schematy, mapy myślowe, haki pamięciowe, podkreślanie najważniejszych 
informacji, werbalizowanie, używanie kolorów, symboli graficznych itp.). 

• Nauczyciel uczy szacowania i ćwiczy liczenie pamięciowe. 

• Uczeń nakłaniany jest do "głośnego myślenia" podczas rozwiązywania zadań na lekcji. 

• Nauczyciel unika oceniania metody, którą uczeń dochodzi do wyniku, nawet jeśli jest "okrężna". 

• Z uwagi na często współistniejące zaburzenie inteligencji wizualno-przestrzennej, zasadne jest stosowanie 
złagodzonych kryteriów oceniania przy geometrii. 



 

Nauczyciele Technikum Leśnego w Miliczu przyjęli kryteria oceniania wraz z dostosowaniem wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów na rok szkolny 2020/2021 
podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2020 r.  
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