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1) Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od 

klasy IV  szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:  

 

stopień celujący - 6  

stopień bardzo dobry - 5    

stopień dobry - 4  

stopień dostateczny - 3  

stopień dopuszczający-2 

stopień niedostateczny- 1 

 

2) w przypadku wykazania się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami w czasie zajęć 

edukacyjnych, nauczyciel może stosować „+”;  

3) ocena zadania domowego może być wyrażona znakiem „+  lub  -”;  

4) nauczyciel ma prawo odnotować w dzienniku informację o nieprzygotowaniu ucznia do lekcji 

„np.” i braku zadania, braku zeszytu „bz”;  

5) nauczyciel ma prawo odnotować w dzienniku informację o nieobecności ucznia na 

sprawdzianach wiedzy i umiejętności „nb”;  

6) sprawdziany zapisywane w postaci punktowej oceniamy według skali:  

 

celujący – 98%-100%  

bardzo dobry – 90% - 97%  

dobry – 75% - 89%  

dostateczny – 50% - 74%  

dopuszczający – 30% - 49%  

niedostateczny – do 29%  

 

7) Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu półrocza, na podstawie których wystawia się  

ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż 3 sprawdzająca wiedzę w różnorodny sposób.  

8) Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.   

9) Przy ustalaniu ocen śródrocznych i końcoworocznych nauczyciel ma prawo wspierać się 

średnią ważoną ocen cząstkowych każdego ucznia według załączonej skali:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia ważona 
  

ocena  

5,70-6,00  celujący  
4,70-5,69  bardzo dobry  
3,70-4,69  dobry  
2,70-3,69  dostateczny  
1,60-2,69  dopuszczający  
0-1,59  niedostateczny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Skalę ważności ocen ustala nauczyciel danego przedmiotu i podaje ją do wiadomości uczniom. 

Nauczyciele uwzględniają wagę ocen poszczególnych form aktywności ucznia w 

przedmiotowych systemach oceniania.   

 

 

WAGA 

 

ZAKRES 

1 

 

Zadania domowe, praca grupowa, aktywność, zeszyt, 

 

3 

 

Zadania , ćwiczenia , testy, sprawdziany praktyczne 

 

5 Sprawdziany z większej partii materiału, projekty , konkursy 

przedmiotowe, zadania wieloetapowe 

 

 

 

 

 

6. Nauczyciel, oceniając ucznia z uprawnieniami do dostosowania wymagań edukacyjnych, 

wynikających z opinii lub orzeczenia, w zależności od zaleceń w nich  

8. Nauczyciel sprawdza stan wiedzy i umiejętności ucznia przynajmniej raz w miesiącu  poprzez 

prace pisemne, sprawdziany, kartkówki, testy, wypowiedzi ustne, zadania domowe, projekty, 

referaty, aktywność na lekcji lub w inny sposób.  

9. Ustala się ilość prac kontrolnych w ciągu jednego tygodnia:  

 

a) trzy prace klasowe lub sprawdziany zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

jednak nie więcej niż jeden w ciągu dnia(nie dotyczy to umówionych sprawdzianów 

poprawiających ocenę) w klasach VI-VIII;  

b) kartkówki z bieżącego materiału, nie więcej niż z trzech ostatnich tematów  

lekcyjnych, bez zapowiedzenia.  

 

 
10. Uczeń jest zwolniony:  

a) z zapowiedzianej pracy klasowej, sprawdzianu po usprawiedliwionej nieobecności 

spowodowanej  chorobą, która trwała dłużej niż jeden tydzień do  tygodnia po powrocie do 

szkoły;  

b) z innych kontrolnych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych po usprawiedliwionej  

nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni szkolne do trzech dni po powrocie do szkoły;  

c) nie ocenia się uczniów do 7dni po dłuższej ponadtygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.   

 

11. Uczeń może poprawić ocenę  z każdego sprawdzianu tylko jeden raz za zgodą 

nauczyciela i w dniu przez niego określonym, jeżeli pisał sprawdzian w pierwszym terminie.   

a) Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych, ma obowiązek napisać ją w 

drugim terminie.  

b) Uczeń, który nie skorzystał z możliwości poprawy oceny w wyznaczonym terminie, traci 

prawo do poprawy.  

c) Jeżeli uczeń unika sprawdzianu związanego z podsumowaniem działu nauczania, to nauczyciel 

może wystawić z tego działu ocenę niedostateczną, nie podlegającą już poprawie.  

d) Kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, dyktanda nie podlegają poprawie.   

 

 

 



UWAGA 

Poprawa oceny to zmiana oceny z poprzedniej na nową. Oceny pozostałe nie podlegające 

poprawie pozostają nie zmienione .Uczeń ,w ramach „poprawy”, może wykonać podobne 

zadanie z tym że nowa ocena zostaje dopisana ,  a ocena poprzednia zostaje.  

 

 
 

  12. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności, nauczyciel 

stwierdza niesamodzielność pracy i ustala ocenę niedostateczną.  

13. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, 

powiadamiają ucznia oraz wychowawców, o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub 

nieklasyfikowaniu na cztery tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a wychowawca 

informuje o przewidywanych nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania.  

14. Na 10 dni przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele 

wpisują w dziennikach wszystkie przewidywane oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych oraz 

przewidywane oceny zachowania.  

15. Na 10 dni  przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej nauczyciele 

informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach  z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy o 

przewidywanych ocenach zachowania oraz  o nieklasyfikowaniu ucznia.   
 


