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I Ogólne zasady oceniania uczniów

1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela stopnia opanowania 
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole, opracowanych zgodnie z nią, programów nauczania.

2 Nauczyciel:
• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

• udziela uczniowi pomocy w nauce, przekazując mu informacje o tym, co zrobił dobrze i jak powinien 
się dalej uczyć;

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia.

•
3 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4 Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

5 Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom.

6 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

II Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: 
• sprawdziany,
•  kartkówki,
•  odpowiedzi ustne, 
• prace domowe,
•  ćwiczenia praktyczne,
•  praca ucznia na lekcji,
•  prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

1. Sprawdziany

Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
• Przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów
na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 
edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny:

100% - celujący
99% - 91% - bardzo dobry
90% - 70% - dobry
69% - 50% - dostateczny
49% - 30% - dopuszczający
29% - 0% - niedostateczny

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.



2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z 
zakresu programowego do trzech ostatnich lekcji.

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę.

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, 
nauczyciel bierze pod uwagę:

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,

• sposób formułowania wypowiedzi.

4. Praca domowa jest elektroniczną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez 
ucznia podczas lekcji lub jest to zadanie polegające na obejrzeniu prezentacji zawierającej nowe treści, które będą 
omawiane na kolejnych lekcjach w szkole.

• Pracę uczeń wykonuje w formie zleconej przez nauczyciela.
• Niewykonanie pracy domowej jest oceniane zgodnie z umową nauczyciela z uczniami.
• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela mówiącym o konieczności 

wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności.
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność 

jej wykonania.

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji  są oceniane  zależnie od ich charakteru, za pomocą stopni 1- 6. Dodatkowo 
nauczyciel ocenia aktywność tzw.”plusami”. Zdobycie trzech plusów skutkuje otrzymaniem oceny bardzo dobrej o 
wadze 1.

6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 
indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetek ściennych, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 
Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

• wartość merytoryczną pracy,

• estetykę wykonania,

• wkład pracy ucznia,

• sposób prezentacji,

• oryginalność i pomysłowość pracy.

III Kryteria wystawiania oceny po pierwszym semestrze oraz na koniec roku szkolnego

Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli jego frekwencja na zajęciach jest mniejsza niż 50%.

Roczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z I i II 
półrocza wg wzoru: (średnia ważona z I półrocza + średnia ważona z II półrocza). 

Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną nauczyciel dostosowuje
formy sprawdzające zgodnie z zaleceniami poradni. 

W razie konieczności prowadzenia nauczania zdalnego sposób prowadzenia lekcji i oceny postępów w nauce będą
dostosowane do możliwości i aktualnych warunków.

 W razie konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego obowiązywać będzie aneks do PZO zgodny z aktualnymi
wytycznymi. PZO jest do wglądu w czasie roku szkolnego dla rodziców i uczniów na stronie internetowej szkoły. 



Średnia ważona – dokonuje wartościowania poszczególnych ocen według następującego schematu:

 • waga 1 – oceny za: aktywność, przygotowanie do zajęć, bieżące prace domowe, proste prace dodatkowe (np. 
projekty z bieżących lekcji), 

• waga 2 – oceny za: prace domowe obejmujące większy zakres materiału, kartkówki, odpowiedzi ustne,

 • waga 3 – oceny za: sprawdziany i ich poprawy, zajęcie miejsc 1-3 (wyróżnienie, laureat) w konkursie 
przedmiotowym. 

W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać  minimum trzy oceny. 

IV Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

• Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu niższą niż ocena bardzo dobra.
• Oceny ze sprawdzianów poprawiane są w terminie do dwóch tygodni po omówieniu sprawdzianu i wystawieniu 

ocen.
• W przypadku nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany uzupełniać zaległości na bieżąco.
• W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany napisać go w ciągu dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
• Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i 

rozporządzenia MEN.

V  Każdy uczeń ma prawo do: 

• dwóch nieprzygotowań lub braków zadań w semestrze, które nie obowiązują na zapowiedziane testy i 
kartkówki, 

• uczniowie bezpośrednio po chorobie mogą być dodatkowo nieprzygotowani, 

• poprawy oceny bieżącej (niedostatecznej, dopuszczającej oraz dostatecznej) jeden raz w terminie do dwóch 
tygodni, zgodnie z wyznaczonym terminem; w przypadku poprawy sprawdzianu do średniej zaliczana jest ocena lepsza, 

 • zwracania się o dodatkową pomoc w nauce do nauczyciela w przypadku jakichkolwiek trudności 

• poprawy oceny niedostatecznej z pisemnego zadania domowego. W przypadku poprawy oceny 
niedostatecznej do średniej wliczana jest tylko ocena poprawiona. W przypadku ponownego niedostarczenia pracy w 
drugim terminie, uczeń ma prawo przynieść pracę w dodatkowym terminie, ale wówczas do średniej ocen wliczane są 
oceny z obu terminów. 

VI Każdy uczeń zobowiązany jest: 
• posiadać zeszyt , książkę i ćwiczenia i nosić je na każde zajęcia, 

• uzupełnić zeszyt i napisać zaległe testy i kartkówki do dwóch tygodni po powrocie po chorobie; po dwóch tygodniach 
jeżeli uczeń nie napisze zaległej pracy, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń był nieobecny 
tylko w dniu pisania pracy pisemnej, powinien ją napisać na następnej lekcji, na której jest obecny. 

• uczniowie będący w szkole, a zwolnieni z lekcji na apel lub konkurs zobowiązani są do uzupełnienia zeszytu i zadania 
na następną lekcję. 


