
Załącznik Nr 3 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 

Opracowano na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.)   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz   przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów  w 

szkołach  publicznych. 

 

Rozdział 1. 

 

Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

 

§ 1 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu, postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez nich zasad 

współżycia w grupie i norm etycznych. 

 

§ 2 

 

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

          postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

 

§ 3 

 

1. Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania to: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających                       

            z  realizowanego programu nauczania i sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych   

            uczniów, 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

            z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej 

            oceny zachowania według skali i w formach przyjętych w szkołach, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  

           (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz  

           rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

            informacji o postępach i trudnościach w nauce. 



Rozdział 2. 

 

Ogólne zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

§ 4 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- 

      pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, 

      dostosowując je do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia ,               

      u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz specyficzne trudności  

      w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

       indywidualnego nauczania, nauczyciel dostosowuje wymagania do ich indywidualnych 

      potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, na podstawie tego orzeczenia. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców  

           (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i kryteriach oceniania zachowania, 

2) trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny zachowania. 

5. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. 

6. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest co najmniej trzy dni przed  

      zakończeniem semestru lub roku szkolnego. 

7. Sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach 

edukacyjnych, a jego rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniach klasowych. 

8. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie pisemnej. 

 

Rozdział 3. 

 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

§ 5 

 

1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę stopni szkolnych: 

1) W klasach I – III obowiązuje na zakończenie semestru i roku szkolnego ocena 

opisowa, 

2) W ocenianiu bieżącym w klasach I – III stosuje się skalę graficzno – słowną: 

 

Osiągane wyniki na kartach indywidualnej pracy ucznia, w zeszytach ćwiczeń mierzone 

będą w następujący sposób z użyciem wymienionych zwrotów i wyrazów: 

 

a) Super. Robisz bardzo duże postępy. Osiągasz doskonałe wyniki – dla poziomu 

wymagań wykraczających. 

b) Brawo! Świetnie! Gratuluję! Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce - dla poziomu 

wymagań rozszerzających. 

c) Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się czy nie można lepiej. 

Dobrze. Myślę, że stać Cię na więcej. Uważaj – sukces tuż, tuż – dla poziomu 

wymagań podstawowych. 



d) Osiągasz wyniki wystarczające. Musisz postarać się o zwiększenie liczby 

punktów. Musisz popracować nad: ………, nie umiesz ………, pracuj wytrwale – 

dla poziomu wymagań podstawowych. 

e) Niestety – osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Myślę jednak, że stać Cię 

na osiągnięcie lepszych wyników. Słabo ……… – dla poziomu wymagań 

koniecznych. 

f) Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Zastanowimy się, co należy zrobić, by 

podnieść ilość np. zdobywanych punktów. Bardzo słabo! Potrzebujesz pomocy! 

 

Włożony wysiłek ucznia: na kartach indywidualnej pracy ucznia i ćwiczeniach 

określony będzie przy pomocy następującego słownictwa: 

 

a) Jesteś bardzo pracowity i systematyczny, wykazujesz własną inwencję, pracujesz 

ponad wymagania – dla poziomu wymagań wykraczających. 

b) Jesteś aktywny w czasie zajęć, pracowity, systematyczny – dla poziomu wymagań 

rozszerzających. 

c) Wkład pracy w osiągane wyniki jest wystarczający – dla poziomu wymagań 

podstawowych. 

d) Powinieneś zdecydowanie więcej pracować. Jesteś niesystematyczny –  

dla poziomu wymagań koniecznych. 

e) Lekceważysz naukę. Nie wykazujesz żadnej inwencji. 

 

W klasie III począwszy od II semestru w celu przygotowania ucznia do innego sposobu 

oceniania w klasach IV – VI do skali graficzno – słowną dodaje się zapis stopniami 

(w zeszytach uczniów, ćwiczeniach i kartach pracy), zachowując wymagania: 

 

- celujący (6) znaczy „Super”, „Świetnie” 

- bardzo dobry (5) znaczy „Brawo” 

- dobry (4) znaczy „Sukces tuż, tuż”, „Dobrze” 

- dostateczny (3) znaczy „Pracuj wytrwale!” 

- dopuszczający (2) znaczy „Niestety osiągasz wyniki słabe, 

     niewystarczające" 

 

 

1) W klasach IV – VI w ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym stosuje się skalę 

słowną i cyfrową: 

 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym. 

 

 

2) W klasach IV – VI w ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym dokonywanym przez: 

testy, sprawdziany pisemne, testy sprawnościowe stosuje się obok skali słownej 

i cyfrowej ujednoliconą skalę procentową: 

 

 

 

 

 

 



tabela I (dla uczniów, którzy nie mają trudności w nauce) 

 

Test wyboru Sprawdzian 

100%  cel 100%  cel 

 mniej niż 100% - 91% bdb mniej niż 100% - 91% bdb 

90% - 75% db 90% - 71% db 

74% - 60% dst 70% - 51% dst 

59% - 40% dop 50% - 31% dop 

30% i mniej ndst 30% i mniej ndst 

 

tabela II: (dla uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów) 

 

Test wyboru Sprawdzian 

100%  cel 100%  cel 

 mniej niż 100% - 91% bdb mniej niż 100% - 91% bdb 

90% - 75% db 90% - 71% db 

74% - 60% dst 70% - 51% dst 

59% - 40% dop 50% - 31% dop 

30% i mniej ndst 30% i mniej ndst 

 

tabela IV: (dla uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

realizowaniu programu szkoły specjalnej) 

 

Test wyboru Sprawdzian 

100%  cel 100%  cel 

 mniej niż 100% - 91% bdb mniej niż 100% - 91% bdb 

90% - 75% db 90% - 71% db 

74% - 60% dst 70% - 51% dst 

59% - 40% dop 50% - 31% dop 

30% i mniej ndst 30% i mniej ndst 

 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

3. Oceny są informacją o efektywności procesu uczenia się, wkładzie uczniów w pracę nad 

własnym rozwojem i postępach uczniów.  

4. Ocenianie powinno być systematyczne,  zaplanowane w czasie, przeprowadzane        

w różnych formach, a w szczególności uwzględniać zdolności, możliwości intelektualne 

i psychofizyczne uczniów.  

5. Ustala się następującą ilość ocen w ciągu każdego semestru dla zajęć edukacyjnych 

realizowanych w wymiarze tygodniowym;  

 1h tygodniowo             min.3 oceny 

 2h tygodniowo             min.4 oceny 

 3h i więcej tygodniowo      min.5 ocen 

                  w tym co najmniej 1 ocena z pracy pisemnej. 

6. Oceny  z zajęć edukacyjnych uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości i zdobyte  

      umiejętności. 

7. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej  nauczyciel bierze pod uwagę  

  ilość i jakość wiadomości, 

 możliwości  psychofizyczne uczniów, 

 stosunek do przedmiotu, 

 pilność i systematyczność. 

8. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z zajęć praktycznych bierze się pod uwagę:  

 opanowanie techniki  wykonywanych czynności, 

 ilość wykonywanych prac (co najmniej połowa prac przewidzianych 

w programie nauczania w ciągu semestru), 



 samodzielność w pracy, 

 dokładność i estetyka wykonania, 

 czas i tempo pracy. 

9. Oceny dzielimy na:  

 bieżące - cząstkowe 

 śródroczne i roczne 

10. Oceny ustala się w stopniach według skali:  

 celujący              -6   (cel) 

 bardzo dobry      -5    (bdb) 

 dobry                  -4    (db) 

 dostateczny        -3   (dst) 

 dopuszczający    -2   (dop) 

 niedostateczny   -1  (ndst.) 

11. Ocenę bieżącą uczeń otrzymuje za:  

 odpowiedzi ustne 

 kartkówki (z 2 ostatnich tematów) 

 prace klasowe  

 aktywność 

 pracę na lekcji 

 prace domowe 

 zeszyt ucznia, ćwiczenia 

 projekty 

12. Prace klasowe nauczyciele zapowiadają przynajmniej 1 tydzień przed ich terminem, 

podając zakres materiału i zaznaczają ten fakt w dzienniku lekcyjnym.  

13. W każdym semestrze mogą odbyć się maksymalnie 2 prace pisemne jedno lub 

dwugodzinne.  

14. W ciągu tygodnia mogą być maksymalnie 2 prace klasowe, w tym tylko 1 w ciągu dnia.  

15. Prace pisemne winny być poprawione w ciągu 2 tygodni.  

16. Uczeń, który nie napisał pracy pisemnej winien napisać ją w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. W przypadku nie napisania pracy uczeń może otrzymać ocenę 

niedostateczną.  

17. Uczeń, który nie wykonał na zajęciach praktycznych ćwiczeń lub pracy i przewidzianych 

programem nauczania winien wykonać je w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeżeli jej nie wykona może otrzymać ocenę niedostateczną.  

 

§6 

 
W roku szkolnym 2012/2013 w klasach pierwszej i czwartej wprowadza się ocenianie 

kształtujące, które w kolejnych latach będzie systematycznie stosowane w pozostałych 

klasach. 

 

§  7 

 

1. Wprowadza się następujące zasady informowania uczniów o otrzymanych ocenach:  

1) uczeń winien być poinformowany  o  każdej uzyskanej ocenie z odpowiedzi, pracy  

      domowej, za aktywność lub inne osiągnięcia, 

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne wraz z kryteriami ich oceniania  

      uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach edukacyjnych, a jego rodzice (prawni 

      opiekunowie) na zebraniach klasowych, 

3) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

powiadamiają uczniów, a wychowawca ich rodziców (prawnych opiekunów)        

o wszystkich przewidywanych ocenach w formie pisemnej (za potwierdzeniem      

otrzymania informacji), 

4) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele  

            powiadamiają ucznia o przewidywanej semestralnej i rocznej ocenie z 

            prowadzonych zajęć  edukacyjnych, 



5) wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  

            Pedagogicznej informuje uczniów o uzyskanej przez nich ocenie zachowania. 

2. Na trzy dni przed śródroczną i roczną klasyfikacją wszystkie oceny winny być  

      wpisane w dzienniku lekcyjnym. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciele biorą pod uwagę wysiłek  

      wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków oraz zaangażowanie 

      w czasie zajęć. 

4. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  

 w  formie pisemnej uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na 

czas określony, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania  

      wpisuje się „zwolniony” kiedy: 

 zwolnienie lekarskie obejmuje cały semestr lub cały rok szkolny, 

 brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu zwolnienia przekraczającego połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w 

danym semestrze. 

 

Rozdział 4. 

 

Kryteria oceniania zachowania 

§ 8 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie skali zawartej w Kryteriach 

Oceny Zachowania  

2. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego oraz norm 

etycznych. Ma charakter całościowy i obejmuje wszystkie pozytywne oraz negatywne 

przejawy postępowania ucznia.  

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o kryteriach i zasadach systemu oceniania zachowania oraz o warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż uzyskana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny zachowania.  

4. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ wychowawca 

uzasadnia ocenę w formie pisemnej.  

6. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według skali:  

 wzorowa 

 bardzo dobra 

 dobra 

 poprawna 

 nieodpowiednia 

 naganna. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

a) ocenę klasyfikacyjną zajęć edukacyjnych 

b) promocję do klasy programowo wyższej albo ukończenie szkoły z  

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę zachowania.  

9. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły.  

10. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej 

wyniki klasyfikacji, wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 



przewidywanej nagannej ocenie zachowania. Zawiadomienie ma formę pisemną, 

potwierdzoną podpisem rodziców (prawnych opiekunów) lub listu poleconego.  

 

§ 9 

 

1. Podstawą do ustalenia oceny zachowania jest liczba zachowań pozytywnych negatywnych  

uwzględnionych w „Karcie zachowań ucznia”  
2. Skala ocen zachowania:  

           a) wzorowe             12 zachowań pozytywnych 0 zachowań negatywnych, 

           b) bardzo dobre      10 zachowań pozytywnych 3 zachowania negatywne, 

           c) dobre                    8 zachowań pozytywnych 6 zachowań negatywnych, 

           d) poprawne             4 zachowania pozytywne 12 zachowań negatywnych, 

           e) nieodpowiednie   2 zachowania pozytywne 17 zachowań negatywnych, 

           f) naganne                0 zachowań pozytywnych 25 zachowań negatywnych, 

 

                uwzględniając ilość godzin nieusprawiedliwionych: 

 wzorowe                          0 godzin nieusprawiedliwionych, 

 bardzo dobre                   1-8 godzin nieusprawiedliwionych, 

 dobre                               9-408 godzin nieusprawiedliwionych, 

 poprawne                        41-80 godzin nieusprawiedliwionych, 

 nieodpowiednie              81-120 godzin nieusprawiedliwionych, 

 naganne                           powyżej 120 godzin nieusprawiedliwionych. 

 

 

3. Uczeń, który otrzymuje naganę wychowawcy nie może otrzymać oceny wzorowej,   

a  uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, może otrzymać najwyżej ocenę   poprawną. 

Uczeń, który został zawieszony w prawach ucznia otrzymuje ocenę naganną bez względu 

na ilość zachowań pozytywnych.      

 

 

Tryb ustalania i wystawiania oceny zachowania 

 

§ 10 

 

1. Wychowawca lub nauczyciel w „Karcie zachowań ucznia” w poszczególnych kategoriach 

wybiera zapis, który charakteryzuje zachowanie ucznia w danej sytuacji wpisuje datę 

i podpisuje się. 

2. Wychowawca 4 razy w roku szkolnym na godzinie wychowawczej na podstawie „Karty 

zachowań pozytywnych i negatywnych”, zgodnie ze skalą ocen zachowania ustala 

przewidywaną ocenę zachowania ucznia. 

3. Na tydzień przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego wychowawca ustala ocenę 

zachowania biorąc pod uwagę: 

a) opinię wszystkich nauczycieli, zwłaszcza uczących w tej klasie 

b) opinię zespołu klasowego 

c) opinię samego ucznia. 

4. Uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym śródroczna i roczną ocenę  zachowania 

 ustala wychowawca w porozumieniu z uczącymi go nauczycielami według ww. zasad. 

5. Zachowanie ucznia poza szkołą oraz w czasie wyjść do kina, teatru lub w czasie 

wycieczek szkolnych ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

6. O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń musi być poinformowany na 7 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

7. Wystawiona przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna, jeżeli została  

ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. 

 

 

 



Tryb odwoławczy od oceny zachowania 

 

§ 11 

 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od ustalonej 

rocznej oceny zachowania, jeżeli uważają, że nie została zachowana procedura 

wystawiania tej oceny. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają umotywowane odwołanie od 

oceny do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od daty złożenia dokumentu. 

Jeżeli, procedury nie zostały zachowane, Dyrektor powołuje komisję, która ustala   roczną 

ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a przypadku braku 

większości decyduje głos przewodniczącego komisji. Głosowanie odbywa się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Ustalona przez komisję ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. 

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

6. W skład komisji wchodzą: 

 Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole jako 

      przewodniczący komisji                                                                                                            

 wychowawca, 

 wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

 pedagog, 

 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

 przedstawiciel Rady Rodziców.        

                                                                                 

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

Rozdział 5. 

 

Klasyfikacja i egzaminy klasyfikacyjne 

 

§ 12 

 

1. Dla ucznia, u którego z przyczyn usprawiedliwionych, w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni 

kontynuowanie nauki, szkoła w miarę możliwości, stwarza szansę uzupełnienia braków.  

2. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, dyrekcja szkoły, na prośbę ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów), 

organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i uzyskanie 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

4. Uczeń, aby uzyskać ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych zajęć edukacyjnych, nie może 

przekroczyć 50% nieobecności nieusprawiedliwionej na tych zajęciach.  



5. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich zajęć edukacyjnych, z których nie uzyskał 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

6. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy klasyfikacyjne ucznia, który 

z przyczyn nieusprawiedliwionych nie uzyskał śródrocznych ocen klasyfikacyjnych ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych.  

7. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia, 

nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, który nie uzyskał rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, maksymalnie z dwóch zajęć edukacyjnych.  

8. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o egzamin klasyfikacyjny 

w formie pisemnej do 6 dni po posiedzeniu Rady Pedagogicznej typu klasyfikacyjnego.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, który 

przede wszystkim ma formę zadań praktycznych z elementami teorii.  

10. Terminy egzaminu klasyfikacyjnego:  

a) 2 tygodnie po zakończeniu ferii zimowych w przypadku nieklasyfikowania na 

      pierwszy semestr, 

b) w ostatnim tygodniu ferii letnich w przypadku nieklasyfikowania na koniec roku 

szkolnego. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych  

      zajęć edukacyjnych. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia w charakterze obserwatorów.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

a) imiona i nazwiska nauczycieli 

b) datę egzaminu 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 

d) wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach  

ustnych, a  w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć praktycznych, zwięzły opis    

   wykonanych ćwiczeń praktycznych. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen  ucznia. 

15. W dokumentacji szkolnej przebiegu nauczania uczniowi nieklasyfikowanemu zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

roczna jest ostateczna chyba, że została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu jej ustalania.  

17. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena z zajęć edukacyjnych, może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego.  

18. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn 

usprawiedliwionych, zobowiązany jest do przedłożenia zwolnienia lekarskiego lub innego 

dokumentu potwierdzającego usprawiedliwioną nieobecność. W takiej sytuacji Dyrektor 

szkoły wyznacza kolejny termin egzaminu klasyfikacyjnego.  

19. Uczeń, który nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych pozostaje nieklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza 

klasę.  

20. Uczeń klasy programowo najwyższej w szkole, który w wyniku klasyfikacji rocznej jest 

nieklasyfikowany, nie może zdawać egzaminu klasyfikacyjnego.  

21. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej nie był klasyfikowany i nie zdał 

egzaminu klasyfikacyjnego lub uzyskał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych obowiązany jest  do poprawienia tych ocen.  



22. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej.  

23. Promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który 

w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

24. Wyniki klasyfikacji końcowej to roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.  

25. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem  § 8 ust.28 i 29.  

26. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym uzyskuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  § 

8 ust.28 i 29.  

27. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę zachowania.  

28. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej, a uczeń klasy programowo 

najwyższej nie kończy szkoły.  

 

Rozdział 6. 

 

Procedury uzyskania wyższej od ustalonej oceny klasyfikacyjnej. 

 

§ 13 

 

1. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania może 

zostać zmieniona tylko wtedy, jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu jej ustalania.  

2. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeżeli uważają, że ww. procedury nie zostały zachowane.  

3. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć w danym roku szkolnym.  

4. Jeżeli stwierdzono, że ocena z zajęć edukacyjnych nie została ustalona zgodnie 

z przepisami prawa, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej, ustnej lub ćwiczeń praktycznych.  

5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania może zmienić komisja w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

6. Sprawdzian wymieniony w ust. 4 oraz posiedzenie komisji wymienionej w ust. 5 odbywa 

się w terminie egzaminów klasyfikacyjnych § 11 ust. 11 i jest uzgodniony z uczniem lub 

jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

7. W skład komisji wymienionej w ust. 4 wchodzą:  

 Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel, prowadzący zajęcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub prośbę innych osób.  

Wówczas Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym, 

że powołanie nauczyciela z innej placówki następuje w porozumieniu z dyrektorem innej 

szkoły. 



9. Ocena roczna z zajęć edukacyjnych ustalona przez komisję nie może być niższa od 

wcześniej ustalonej oceny i jest ostateczna.  

10. Ocena roczna zachowania ustalona przez komisję nie może być niższa od wcześniej 

ustalonej i jest ostateczna.  

11. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen i powinien 

zawierać:  

1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania, pytania sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach, oraz opis wykonanych ćwiczeń lub zadań praktycznych.  

13. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, Dyrektor szkoły wyznacza nowy termin.  

 

Rozdział 7. 

 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 14 

 

1. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.  

3. Rada Pedagogiczna może w szczególnej sytuacji wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy 

z dwóch zajęć edukacyjnych oraz na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z 

przyczyn nieusprawiedliwionych, z dwóch innych zajęć edukacyjnych.  

4. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu 

poprawkowego po wcześniejszym zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń 

praktycznych z elementami teorii oraz zajęć praktycznych, który ma formę zadań 

praktycznych.  

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor  szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład, której wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, 

2  nauczyciel prowadzący dane zajęcia - jako egzaminator, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako     

    członek komisji. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt2, w wyjątkowych przypadkach może być 

zwolniony  z pracy w komisji na swoją prośbę lub prośbę innych osób. Dyrektor szkoły 

powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza 

ocen ucznia, zawierający:  

a) skład komisji; 

b) termin egzaminu; 



c) pytania egzaminacyjne; 

d) wynik egzaminu poprawkowego i uzyskaną ocenę. 

      Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach  

      ustnych i ćwiczeniach oraz opis wykonanych zadań praktycznych. 

10. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, Dyrektor  

szkoły, po przedłożeniu zaświadczeń lekarskiego lub innego równie ważnego (np.  

wezwanie do sądu lub zgon w rodzinie) wyznacza termin dodatkowy nie  później niż do 

końca września. 

11. Ocena z egzaminu może zostać zmieniona, jeżeli uczeń jego rodzice (prawni 

opiekunowie) złożą zastrzeżenia, że nie zostały zachowane przepisy prawa dotyczące 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

12. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

 

Rozdział 8. 

 

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów Szkoły Podstawowej im. Hymnu 

Narodowego w Brodnicy 

 

§ 15 

 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

2) zachowanie ucznia 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych 

w indywidualnym programie nauczania.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę i innych 

nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz 

wywiązywania się z obowiązków ucznia.  

4. Ocenianie ma na celu:  

 informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, stopniu 

opanowania wiadomości, umiejętności i sprawności psychofizycznej, 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 16 

 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.  

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych,  

      określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego 

      indywidualnego programu nauczania oraz ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej z  

      zajęć edukacyjnych i opisowej oceny zachowania. 

3. Ocenianie bieżące może odbywać się w skali punktowej od 1 – 6, gdzie 1 określa 

najniższy, a 6 najwyższy poziom zdobytych wiadomości, umiejętności oraz sprawności 

psychofizycznej.  

4. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia 

tego ucznia, po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).  

5. Dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych. Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z powtarzaniem klasy. 

Decyzję o wydłużeniu etapu edukacji podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna. 

6. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę jego kształcenia, 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  



7. Oceny zachowania stanowią integralną część oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

i odnoszą się głównie do:  

 przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia, 

 radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i pełnienia ról społecznych; 

 umiejętności komunikacji z otoczeniem, 

 zaspokajania własnych potrzeb i samodzielności życiowej. 

8. Śródroczną i roczną opisową ocenę zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona 

ostateczna po uwzględnieniu punktowego systemu oceniania zachowania oraz opinii 

wszystkich nauczycieli uczących ucznia, ale nie musi być wypadkową punktów 

cząstkowych. 

9. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności : 

 funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

 indywidualne możliwości ucznia oraz zaburzenia w zachowaniu wynikające 

z uszkodzenia centralnego układu nerwowego, 

 sytuację rodzinną ucznia. 

10. Oceniając ucznia  należy wziąć pod uwagę również jego cechy, takie jak : samodzielność, 

zaradność, inicjatywę, nieśmiałość, niezaradność i zdolności przywódcze.  

11. Ocena zachowania ustalana jest  w oparciu o następujące kryteria :  

 aktywność w czasie zajęć, 

 przygotowanie do zajęć, 

 przestrzeganie zasad szkolnych, 

 stosowanie się do poleceń nauczyciela, 

 kultura osobista ucznia, 

 współpraca w zespole klasowym, 

 poszanowanie własności osobistej i społecznej, 

 dbanie o estetykę i czystość wokół siebie, 

 frekwencja szkolna i punktualność, 

 udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na podstawie średniej 

      punktów uzyskanych przez ucznia. 

14. Punktowe oceny cząstkowe mają głównie spełniać funkcje terapeutyczne, tzn. maja 

      odzwierciedlać zaangażowanie ucznia oraz jego aktywność i chęci realizacji wytyczonych 

      zadań. 

15. Wychowawca i nauczyciele w „Karcie punktów” przyznają  punkty od 1 do 6. -          

      1 punkt otrzymuje uczeń za negatywne zachowania i nieprzestrzeganie regulaminu, 

      a 6 punktów uczeń, który jest wzorem dla innych. Ilość punktów wzrasta w zależności od 

      poprawy postępowania ucznia i jego funkcjonowania w grupie. 

16. Oceny zachowania wyrażone w skali 1-6 i odpowiadają następującym kryteriom w 

      ocenie opisowej 

                                                            

           6 punktów otrzymuje uczeń, który    : 

 jest aktywny w czasie zajęć, 

 przestrzega zasad szkolnych, 

 stosuje się do poleceń nauczyciela, 

 jest kulturalny i grzeczny, 

 świetnie współpracuje w zespole klasowym, 

 szanuje własność osobistą i społeczną, 

 dba o wygląd zewnętrzny, ubiera się stosownie do sytuacji, 

 dba o porządek wokół siebie i w pracowni, 

 systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych 

nieobecności, 

 bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 

 



4-5 punktów otrzymuje uczeń, który: 

 jest na miarę swoich możliwości aktywny w czasie zajęć, 

 przestrzega zasad szkolnych, ale zdarzają się sytuacje gdy je łamie, najczęściej 

nie ze swojej winy, 

 nie zawsze stosuje się do poleceń nauczyciela i robi to nieświadomie lub z 

powodu sytuacji niezależnej od niego, 

 jest kulturalny, ale czasami nieświadomie łamie zasady dobrego wychowania, 

choć zdarza mu się bardzo rzadko, 

 nie zawsze potrafi współpracować  w zespole klasowym, ale dobrze 

funkcjonuje w grupie, 

 szanuje własność osobistą i społeczną, 

 jest w stanie w stopniu dobrym zadbać o estetykę i czystość wokół siebie, 

 jest czasami niepunktualny, ale zdarza  mu się to sporadycznie, 

 niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, opuszcza je często, ale z przyczyn 

zdrowotnych lub rodzinnych. 

 

2-3 punkty otrzymuje uczeń, który: 

 przychodzi czasami nieprzygotowany do zajęć, 

 często nie stosuje się do poleceń nauczyciela, 

 nie przestrzega zasad szkolnych, ale jest to czasami związane z jego sytuacją 

rodzinną lub zdrowotną, 

 używa wulgaryzmów, jest czasami agresywny, nie potrafi współpracować w 

zespole klasowym, ale czasami jest to związane z jego stanem zdrowia, 

 czasami nie uczęszcza na zajęcia szkolne, wagaruje, ale zdarza mu się to 

sporadycznie. 

 

1 punkt otrzymuje uczeń, który : 

 w rażący sposób  nie przestrzega dyscypliny szkolnej, 

 systematycznie nie przygotowuje się do zajęć, nie wywiązuje się z 

powierzonych zadań, 

 używa wulgaryzmów w obecności nauczyciela i kolegów, 

 świadomie nie szanuje własności osobistej i społecznej, 

 jest niepunktualny  z własnej winy, wagaruje, ucieka z lekcji, 

 nie potrafi współpracować w zespole klasowym, jest agresywny i złośliwy w 

stosunku do nauczyciela i kolegów. 

 

17. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym podlega ocenie zachowania według ww. zasad. 

 

Rozdział 9  

 

Prawa ucznia dotyczące klasyfikowania i oceniania. 

 

§ 17 

 

1. Uczeń rozpoczynający naukę w klasie czwartej w ciągu 2 tygodni września nie może 

otrzymać oceny niedostatecznej.  

2. Uczeń może w każdym semestrze zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do zajęć bez 

podania przyczyny, tzw. „np.”:  

1) z zajęć edukacyjnych, których realizacja wynosi 1 godzinę tygodniowo, tylko jedno 

„np.” w semestrze; 

2) z zajęć edukacyjnych, których realizacja wynosi 2 lub więcej godzin tygodniowo, 

maksymalnie dwa „np.”. 

3. Uczeń nie może zgłosić „np.”, jeżeli wcześniej była zapowiedziana praca klasowa.  

 

 

 



Rozdział 10 

 

Szczegółowe kryteria uzyskiwania ocen klasyfikacyjnych w sześciostopniowej skali dla 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy 

 

§ 18 

 

 ocenę celującą może otrzymać uczeń, który : 

 potrafi rozwiązywać zadania/problemy w sytuacjach nietypowych (skomplikowanych). 

 samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy 

 jego samodzielne wypowiedzi są wzorowe pod względem merytorycznym i językowym 

 wypowiada własne  sądy, które potrafi uzasadnić 

 zna i posługuje się swobodnie terminologią danego przedmiotu 

 uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych 

 ocenę bardzo dobrą  może otrzymać uczeń, który : 

 w pełnym stopniu opanował  wiadomości i umiejętności, które przewiduje program 

nauczania 

 samodzielnie posługuje się i korzysta z różnych źródeł wiedzy 

 stosuje poprawnie terminologię danego przedmiotu 

 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne  na określony temat 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach 

 uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach 

 ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 

 nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale to nie utrudnia mu 

późniejszego poznania  pozostałej wiedzy 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania 

 umie wypowiadać i  formułować e proste wypowiedzi  ustne i pisemne 

 ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który : 

 opanował minimum wiadomości  objętych programem nauczania w stopniu 

zadawalającym 

 umie posługiwać się pod kierunkiem nauczyciela  prostymi terminami danego przedmiotu 

 potrafi wykonać polecenie wymagające zastosowania zdobytych umiejętności 

przewidzianych w programie 

 potrafi  formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne 

 ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który : 

 ma braki w wiadomościach 

 nie opanował wszystkich umiejętności i wiadomości przewidzianych w programie, ale ma 

szansę na  uzupełnienie braków w czasie dalszego kształcenia 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste , typowe zadania, polecenia mające 

niewielki stopień trudności 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 

 nie opanował wiadomości i  umiejętności przewidzianych programem nauczania 

 nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności 

 nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże braki w pracach lekcyjnych 

i domowych 

 zakres braków uniemożliwia  mu kontynuacja nauki na wyższym poziomie kształcenia 
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