
WYCIĄG Z WSO 

§ 11 
Ogólne zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII 

11.3. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według poniższej skali:  

1) celujący – 6 (cel.); 

2) bardzo dobry plus – 5+ (bdb+); 

3) bardzo dobry – 5 (bdb); 

4) bardzo dobry minus – 5- (bdb-) 

5) dobry plus – 4+ (db+); 

6) dobry – 4 (db); 

7) dobry minus – 4- (db-); 

8) dostateczny plus – 3+ (dst+); 

9) dostateczny – 3 (dst); 

10) dostateczny minus – 3- (dost-) 

11) dopuszczający – 2 (dop.); 

12) niedostateczny – 1 (ndst). 

11.4. Ocena śródroczna i roczna wyrażane są bez plusów i minusów. 

11.5. Systematyczność oceniania rozumiana jest jako wystawienie w ciągu semestru przynajmniej czterech ocen 
bieżących – jednej na miesiąc (z odpowiedzi ustnej, kartkówki i innych form sprawdzania wiedzy ucznia 
określonych przedmiotowym systemem oceniania).  

OCENY PROPONOWANE 

1. Oceny proponowane wystawiane są na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen kwalifikacyjnych śródrocznych i 
rocznych.  

2. Oceny proponowane niedostateczne wystawiane są na miesiąc przed kwalifikacyjnymi śródrocznymi i rocznymi. 
Rodzice/prawni opiekunowie informowani są o ocenie niedostatecznej podczas spotkania indywidualnego 
(podpisują informacje o ocenie oraz kwitują odbiór dokumentu zawierającego tryb poprawy oceny). 

3. Daty wystawiania ocen: 

a) Śródroczne: proponowane do 2 stycznia, klasyfikacyjne do 22 stycznia, RP 25 stycznia 

b) Końcoworoczne: proponowane do 21 maja, klasyfikacyjne do 11 czerwca, RP 14 czerwca 

Informacja o ocenach niedostatecznych – do 19 grudnia i do 8 maja 

§ 13 
Formy oceny umiejętności i wiadomości uczniów 

13.1. Ocenie i kontroli podlegają różne formy aktywności ucznia, przeprowadzane następującymi sposobami: 

1) praca klasowa/sprawdzian na prawach pracy klasowej, sprawdzona w ciągu dwóch tygodni; 

2) kartkówka na prawach pracy klasowej/sprawdzianu; 

3) kartkówka z 3 ostatnich lekcji (do 20 minut) – niezapowiedziana lub zapowiedziana, sprawdzona 
w ciągu tygodnia; 

4) odpowiedź ustna (np.: recytacja, opowiadanie ustne, referowanie tematu, streszczenie lektury itp.) – 
zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania; 

5) praca domowa – ocenianie ilościowe i jakościowe zgodne z przedmiotowym systemem oceniania; 

6) rozwiązywanie problemów (zadanie dodatkowe, o wysokim stopniu trudności; 

7) prowadzenie zeszytów przedmiotowych – częstotliwość oceniania zgodnie z przedmiotowymi 
systemami oceniania, dla przedmiotów kreatywnych raz w semestrze; 



8) praca w grupach – ocena indywidualna lub zespołowa na zakończenie lekcji, na której wystąpiła ta 
forma pracy, zgodnie z odrębnym systemem oceniania pracy w grupie; 

9) praca dodatkowa - zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania; 

10) aktywność, pilność, systematyczność – zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania; 

11) rozwijanie własnych zainteresowań – ocena indywidualna zgodnie z przedmiotowym systemem 
oceniania; 

13.2. Pisemne prace klasowe (sprawdziany na prawach pracy klasowej oraz kartkówki na prawach sprawdzianu) są dla 
ucznia obowiązkowe. 

13.3. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może pisać sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, 
nauczyciel wyznacza dla niego drugi termin. Nie napisanie sprawdzianu w wyznaczonym terminie skutkuje oceną 
niedostateczną. 

13.4. Nauczyciel informując klasę o terminie sprawdzianu pisemnego, wpisuje adnotację do dziennika elektronicznego 
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

13.5. W tygodniu nauki mogą być najwyżej trzy sprawdziany pisemne, jednak nie więcej niż jeden w ciągu dnia. 

13.6. Na tydzień przed planowanym sprawdzianem nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań 
programowych, jaki będzie obowiązywał na sprawdzianie oraz kryteriami oceny. 

13.7. Przyjmuje się następujący przelicznik procentowy do oceniania prac klasowych i sprawdzianów na prawach pracy 
klasowej: 

1) ocena celująca – 100% - 97% 

2) ocena bardzo dobra plus – 96% - 
94% 

3) ocena bardzo dobra – 93% - 90% 

4) ocena bardzo dobra minus – 89% - 
86% 

5) ocena dobra plus – 85% - 81% 

6) ocena dobra – 80% - 76% 

7) ocena dobra minus – 75% - 71% 

8) ocena dostateczna plus – 70% - 65% 

9) ocena dostateczna – 64% - 58% 

10) dostateczny minus – 57% - 51% 

11) ocena dopuszczająca - 50% - 36% 

12) ocena niedostateczna - 35% - 0% 

13.8. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny cząstkowej zgodnie z PSO. 

13.9. Uczeń jest zobowiązany do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu, kartkówki na 
prawach pracy klasowej w terminie do dwóch tygodni w formie ustalonej przez nauczyciela, ale po zajęciach 
dydaktycznych (w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela). W dzienniku zapisane i brane są pod uwagę 
obydwie oceny. 

Przygotowanie do zajęć 
Uczeń na lekcje powinien mieć:  

 zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń (klasy O, I, II, III, IV i VII),  
 wyposażony piórnik (długopis/pióro – 2 szt. ołówek, gumka, temperówka, linijka, cztery kolorowe kredki/pisaki, 

klej, nożyczki), 
 na lekcje matematyki: dwie ekierki, kątomierz, cyrkiel, 
 na lekcje muzyki: flet prosty, 
 na WF: biała koszulka, ciemne spodenki/getry/dres, obuwie sportowe sznurowane (może być zmienne) 

Nieprzygotowanie do zajęć skutkuje: 
 z przedmiotów artystycznych i WF – minusem (trzy minusy = ocena niedostateczna) 
 z pozostałych przedmiotów – uwagą 


