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                   § 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 1. Oceniamy:  

1. wiadomości,  

2. umiejętności,  

3. wkład pracy.  

2. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę:  

1. poziom w opanowaniu wiadomości i umiejętności,  

2. postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności.  

3. Specyfika oceniania uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych polega na:  

1. w przypadku ucznia z trudnościami w nauce umożliwieniu uzupełniania partii 

materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest systematyczna i polegająca na 

współpracy z nauczycielem,  

2. w przypadku ucznia zdolnego umożliwieniu realizowania zadań dodatkowych, 

wynikających z jego inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem nauczyciela i 

opiekuna,  

3. ocenianiu ucznia zdolnego podlegają jego wiadomości i umiejętności wykraczające 

poza podstawę programową. 

 

4. Począwszy od klasy IV ustala się następujące: 

 1.  progi procentowe dla poszczególnych ocen z prac klasowych i kartkówek:  



0 % - 29% niedostateczny  

30% - 49% dopuszczający  

50% - 69% dostateczny  

70% - 84% dobry  

85% - 94% bardzo dobry  

95% - 100% celujący  

 2. wagi dla poszczególnych ocen: 

     1   - 1,74 niedostateczny 

             1,75 - 2,74 dopuszczający 

             2,75 - 3,74 dostateczny 

             3,75 - 4,74 dobry 

             4,75 - 5,49 bardzo dobry 

             5,50 - 6,0   celujący 

Ostateczną decyzję o wysokości oceny podejmuje nauczyciel uwzględniając wkład pracy 

ucznia, jego zaangażowanie i specyficzne trudności w opanowaniu wiedzy. 

5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do omówienia z uczniami kryteriów oceniania. Każda 

ocena powinna być uzasadniona 

6. W każdym półroczu uczeń powinien otrzymać nie mniej niż  trzy oceny z przedmiotu w 

różnych obszarach aktywności ucznia (w tym z prac pisemnych, odpowiedzi ustnej i zadania 

domowego);  

7. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe 

ucznia.  

8. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 



indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;  

 

       § 2. ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH  I  

                      OSIĄGNIĘCIACH  EDUKACYJNYCH ORAZ ZACHOWANIU  

  

1. Nauczyciele na pierwszej lekcji organizacyjnej – na początku każdego roku szkolnego – 

informują uczniów o:  

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych i 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,  

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,  

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,  

4. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.  

 

 

       § 3. ZASADY POPRAWIANIA PRAC KLASOWYCH 

 

Oceny są jawne. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie w momencie jej wystawienia. 

Nauczyciel jest obowiązany do opisania kategorii poszczególnych ocen w dzienniku 

elektronicznym.  

1.  Sprawdzone i ocenione klasowe prace pisemne oraz inną dokumentację dotyczącą 

oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.  

2. Nauczyciele są zobowiązani pisemnie uzasadnić każdą niedostateczną i naganną, roczną 

oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną.  

 3.W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnego sprawdzania wiedzy 

uczniów:  

1. kartkówka – obejmuje treści programowe z jednej lub dwóch ostatnich lekcji, jednego 

lub dwóch tematów, czas trwania 10 – 20 minut,  

2. praca klasowa – obejmuje treści programowe z więcej niż dwóch lekcji tematów a 

maksymalnie z całego działu. Musi być zapowiedziana uczniom przynajmniej na 

tydzień przed jej terminem. Zapowiedź pracy klasowej nauczyciel potwierdza wpisem 

do dziennika, a czas jej trwania wynosi jedną godzinę lekcyjną.   



4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej z pracy klasowej. 

Pozostałe oceny uczeń może poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem. Zgłoszenie chęci 

poprawy powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny, natomiast poprawa 

powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia otrzymania 

sprawdzonej pracy. Uczeń ma prawo do poprawy danej pracy klasowej tylko jeden raz w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawa jest oceniana w pełnej skali, a ocena 

poprawiana nie jest liczona do średniej.  

5. Uczeń, który był nieobecny podczas pisania  pracy klasowej, z przyczyn:  

1. usprawiedliwionych, ma prawo do pisania jej w innym terminie, a termin i formę 

uzgadnia nauczyciel indywidualnie z uczniem,  

2. nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę po sprawdzeniu jego wiedzy i umiejętności 

objętych pracą klasową w najszybszym możliwym terminie.  

  

 

                          § 4. NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI  

 

   1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych bez podania przyczyny:  

1. raz w półroczu na zajęciach w klasie IV,  

2. dwa razy w półroczu dla uczniów klas V - VIII.  

2. Dodatkowo uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć, czego nauczyciel nie 

odnotowuje w dzienniku elektronicznym, z przyczyn losowych uznanych przez nauczyciela.  

3. Fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m. in. nieprzygotowanie do odpowiedzi 

ustnej, brak pracy domowej, brak zeszytu lub książki. 

 

                § 5. ZASADY OCENIANIA PODCZAS  NAUKI ZDALNEJ 

1.  Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym  mają charakter przejściowy. 

2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej 

ocenie w zakresie wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania, a uzyskane oceny są 

wpisywane do dziennika elektronicznego i widoczne dla ucznia oraz rodzica / prawnego 

opiekuna. 

3. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z 

niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania, wynikające z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno - pedagogicznych. 



4. Każdy uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach online oraz wywiązywania się z 

zadań zdalnych. 

5. uczestnictwo ucznia w zajęciach online oraz wywiązywanie się z zajęć zdalnych jest 

równorzędne z obecnością ucznia na zajęciach. 

6. Przeprowadzanie prac klasowych: 

 1. Rozwiązywanie prac klasowych, kartkówek będzie się odbywało w określonym 

terminie, o określonej godzinie, po wcześniejszym poinformowaniu uczniów (informacja w 

dzienniku elektronicznym). 

 2. Wraz z zakończeniem pracy uczeń jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 

pracy do nauczyciela.  

 3. O wszelkich problemach technicznych uczniowie informują nauczyciela na bieżąco. 

W takiej sytuacji nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala inny termin, ewentualnie 

formę napisania pracy klasowej. 

 4. Jeśli uczeń nie może napisać pracy klasowej w wyznaczonym terminie, ustala z 

nauczycielem inny termin. 

 5. Nauczyciel w konkretnej sytuacji np. poprawy pracy klasowej, może ustalić inne 

formy kontaktu, np. kontakt stacjonarny w szkole. 

 6. Wszystkie niesamodzielnie pisane prace klasowe, kartkówki (odpowiedzi 

spisywane z Internetu) oceniane są na stopień  niedostateczny. Uczeń nie ma możliwości 

poprawienia takiej oceny.  

 7. Wszelkie materiały udostępniane przez nauczyciela mają służyć wyłącznie 

nauczaniu zdalnemu, bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. 

7. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz odsyłania prac 

wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie. 

8. W czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Waga ocen cząstkowych 

dla wszystkich obszarów wynosi 1. 

9. Przy wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu bierze się pod uwagę: 

- ocenę śródroczną 

- oceny bieżące z semestru uzyskane przed zawieszeniem zajęć 

- oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu do czasu jego zakończenia 

- oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania ( w przypadku zakończenia tego 

okresu, przed zakończenie m roku szkolnego) 

10. Sposoby przesyłania prac do oceny: 

 a. Prace mogą być odsyłane przez platformę Microsoft Teams, inne platformy 

edukacyjne lub na adres e-mail udostępniony przez nauczyciela ( w postaci załączników, w 

treści wiadomości lub jako zdjęcie, np. zeszytu czy karty pracy). 

 b. Można przyjąć inne formy przesyłania prac po wcześniejszym uzgodnieniu z 

nauczycielem.  

 


