ROZDZIAŁ VII
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 31

Przepisy ogólne

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają zasady oceniania, klasyfikowania i

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ze
wszystkich przedmiotów oprócz religii i etyki.

2. Zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy.

§ 32

Ogólne zasady oceniania

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Ocena

za drugi semestr jest oceną roczną (końcową).

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców

/prawnych opiekunów o :
1) wymaganiach

edukacyjnych

niezbędnych

do

uzyskania

poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
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1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

4. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców

/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

5. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele

poszczególnych przedmiotów. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Systemy
Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
Z zasadami przedmiotowego systemu oceniania zapoznaje uczniów nauczyciel na
pierwszych lekcjach z danego przedmiotu w każdym roku szkolnym.

6. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami /prawnymi opiekunami

w nowym roku szkolnym, przekazuje ogólne Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania oraz
informuje o terminach wywiadówek ze szczególnym uwzględnieniem terminu
i trybu przekazywania informacji o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych
i rocznych.

7. Wewnątrzszkolny i przedmiotowe systemy oceniania wraz z poziomami wymagań

z każdego przedmiotu dostępne są w bibliotece szkolnej.

8. Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców /prawnych

opiekunów o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu
informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.

9. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;
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10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów

nauczania.

11. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1 ) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2 ) wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli
i samooceny;
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego,
uzdolnień i zainteresowań;
4) dostarczenie rodzicom / prawnym opiekunom i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) doskonalenie oraz korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej nauczyciela;
6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

12. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

1 ) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
7.2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7.3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
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zachowania, według skali i w formach przyjętych w naszej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5 ) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7 ) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

13. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.

14. Wprowadza się kolory do wpisywania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym:

1) „czerwony” - oceny ze sprawdzianów;
2) „niebieski” - pozostałe oceny (odpowiedzi, kartkówki i inne prace).

15. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1) prace pisemne:
a) sprawdzian,
b) kartkówka,
c) referaty,
d) zadania domowe;
2) wypowiedzi ustne:
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
b) wystąpienia (prezentacje),
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji,
3) sprawdziany praktyczne;
4) projekty grupowe;
5) wyniki pracy w grupach;
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6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,
prezentacje Power Point, plakaty, itp.;
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach;
8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów
itp.)

16. Uczeń, który ze sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, sprawdzianów praktycznych

otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość do jej poprawy w terminie nie dłuższym
niż dwa tygodnie od jej uzyskania. Poprawa odbywa się tylko jeden raz w formie
ustalonej przez nauczyciela. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika i jest
oceną ostateczną z zastrzeżeniem, że nie jest niższa od otrzymanej wcześniej. Z oceny
niedostatecznej i oceny poprawionej nie jest obliczana średnia arytmetyczna.
Nauczyciel bierze pod uwagę tylko ocenę poprawioną. Ponowna ocena niedostateczna
nie jest wpisywana do dziennika.

17. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie

uzgodnionym z nauczycielem.

§ 33

System oceniania na I etapie edukacyjnym

1. Skala i kryteria ocen w klasach I – III.
1) w klasach I-III szkoły podstawowej roczna klasyfikacja z zajęć edukacyjnych

i z zachowania są ocenami opisowymi;
2) roczna ocena opisowa uwzględnia następujące kategorie, które składają się

na charakterystykę rozwoju ucznia:
a) rozwój poznawczy: mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności
matematyczne, umiejętności przyrodnicze i społeczne, umiejętności informatyczne
i techniczne,
b) rozwój artystyczny: umiejętności muzyczne i plastyczne,
c) rozwój społeczno - emocjonalny,
d) rozwój fizyczny;
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3) ocena śródroczna przedstawiona jest w postaci karty osiągnięć ucznia, która

informuje o postępach w nauce i wskazuje zalecenia do dalszej pracy w II
semestrze. Zalecenia te dotyczą zarówno postępów w edukacji, jak i w zachowaniu;
4) ocena bieżąca odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na stałym

informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach, to ocena motywująca do
aktywności, wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze
wykonać, usprawnić. Może być oceną opisową;

a) uwzględnia możliwości dziecka, bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego

wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania, uwzględnia postęp jaki dokonał
się w dziecku,
b) ocenianie bieżące stosowane jest w bezpośrednich kontaktach z dzieckiem,
c) może przybierać formy werbalne,
d)

znaczki motywujące, komentarz pisemny,

e) jedną

z

form

kontroli

są

sprawdziany

pisemne,

testy,

kartkówki:

Kartkówki – obejmują wąski zakres materiału np. tylko dodawanie, trwają do 15
minut, nie muszą być zapowiadane.

Sprawdziany – obejmują materiał z zakresu omawianego działu tematycznego
(zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), mogą także dotyczyć sprawdzania
umiejętności czytania ze zrozumieniem – wówczas nie wymagają zapowiadania.
Testy zintegrowane diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności ucznia –
są przeprowadzane w klasie I i II dwa razy w roku ( na zakończenie I półrocza i na
zakończenie nauki - w maju) oraz w klasie I dodatkowo test - we wrześniu

Sprawdziany i testy są punktowane i w zależności od ilości punktów uczeń może
Uzyskać następujące oceny:
6- 100% punktów
5- 99% - 90% punktów
4- 89% - 75% punktów
3- 74% - 60% punktów
2- 59% - 30% punktów
1- 29% punktów i poniżej
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5) nauczyciel, obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje, zbiera

również karty pracy ucznia, sprawdziany, jego prace plastyczne, literackie.
Przechowuje je w teczce lub miejscu wyznaczonym w klasie. Na tej podstawie
dokonuje oceny śródrocznej oraz oceny opisowej na koniec roku szkolnego;

6) przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy zajęć

ruchowych nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego
możliwości w tym zakresie;

7) każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli

w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna
liczba ocen w okresie wynosi 3 /trzy/;

8) dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:

„bz” - brak zadania
„np.” - brak przygotowania do zajęć
„nb” - nieobecność dziecka podczas zajęć

9) znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy pisemnej przez nauczyciela,

a nie sprawdzania zawartości merytorycznej;

10) w klasach I- III oceny bieżące ustala się według następującej skali:

6 – wspaniale;
5 – bardzo dobrze;
4 – dobrze;
3 – wystarczająco;
2 – słabo;
1– bardzo słabo.
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(6) Wspaniale - bardzo wysoki poziom umiejętności.

Przyjmuje się zasadę, że uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Rozwiązuje problemy praktyczne
i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga transferu
wiedzy i zastosowanie jej w nowych sytuacjach. Potrafi samodzielnie wnioskować,
uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe. Osiąga sukcesy
w konkursach, zawodach sportowych.

Czytanie – uczeń czyta tekst wyraziście z zastosowaniem akcentów logicznych
i gramatycznych, odzwierciedlając głosem i jego barwą uczucia, nastroje, stosunek do
bohatera; czyta cicho sprawnie i rozumie czytany tekst; wydobywa istotne treści oraz
informacje szczegółowe.
Mówienie – uczeń komunikatywnie wypowiada swoje myśli w formie zwartej
i rozbudowanej wypowiedzi; stosuje elementy dialogu, odpowiednio ożywia
i dynamizuje akcję; potrafi redagować swą wypowiedź stosownie do sytuacji; umie
wnioskować i uogólniać; posiada wiedzę z różnych dziedzin życia, wykazuje się
bogatym słownictwem; włącza się do rozmowy z własnej inicjatywy.
Pisanie – uczeń pisze płynnie, właściwie łączy litery, zachowuje ich właściwy kształt
i proporcje; starannie prowadzi zeszyty; potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka
zdań na zadany lub swobodny temat zachowując logiczny porządek wypowiedzi; pisząc
z pamięci lub ze słuchu nie robi błędów; pisze w bardzo dobrym tempie.
Umiejętności matematyczne – uczeń bezbłędnie dodaje i odejmuje oraz mnoży i dzieli
w zakresie liczbowym wykraczającym poza zakres określony programowo dla danego
etapu nauczania; samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe, potrafi ułożyć
zadania do podanej formuły lub schematu; chętnie wykonuje dodatkowe prace; jest
dociekliwy, proponuje różne sposoby rozwiązań problemów matematycznych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi samorzutnie uważnie obserwować przyrodę
i wyciągać prawidłowe wnioski, dostrzega i rozumie zależności występujące w świecie
roślin i zwierząt; interesuje się przyrodą i chętnie wypowiada się na temat zjawisk w
niej występujących.
Umiejętności plastyczne – praca zgodna z tematem, poprawnie i dokładnie wykonana,
bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna i wyróżniona - uznana przez
większość rówieśników jako praca szczególnie oryginalna i pomysłowa - wyjątkowa
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Umiejętności muzyczne - uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności
muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej,
potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek lub utworów
instrumentalnych, zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza
zachwyt i uznanie.
Umiejętności ruchowe – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających
sprawność fizyczną; zgodnie współpracuje z partnerem i zespołem podczas realizacji
zadań gimnastycznych; wykazuje wysoką sprawność w opanowaniu wybranych
umiejętności i osiąga sukcesy sportowe; ma wiedzę na temat ochrony zdrowia, rozumie
potrzebę pomocy słabszym lub niepełnosprawnym, bierze udział w szkolnych
i pozaszkolnych zawodach, zachowuje się zgodnie z zasadami fair play.

( 5 ) Bardzo dobrze – wysoki poziom umiejętności

Uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych
sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy
i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami. Samodzielnie rozwiązuje typowe
zadania praktyczne lub teoretyczne.

Czytanie – Uczeń czyta wyraziście; rozumie czytany samodzielnie tekst; uwzględnia
znaki przestankowe, potrafi czytać z podziałem na role; czyta w dobrym tempie.
Mówienie – uczeń posiada duży zasób słów i potrafi wypowiadać swoje myśli zwięźle
i komunikatywnie, często włącza się do dyskusji w czasie lekcji; dokonuje głębszych
analiz tekstu, wnioskuje; wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym
i gramatycznym; umie redagować teksty, ma ciekawe pomysły.
Pisanie – uczeń poprawnie odtwarza kształt liter oraz połączenia w wyrazie; z reguły
stosuje zasady ortograficzne, czasami popełnia błędy, potrafi pisać z pamięci i ze
słuchu; starannie prowadzi zeszyty; wypowiedzi pisemne są uporządkowane, pisze
w dobrym tempie.
Umiejętności matematyczne – uczeń nie ma trudności z dodawaniem i odejmowaniem
w określonym zakresie liczbowym, opanował tabliczkę mnożenia i dzielenia;
samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe; potrafi stosować przy obliczeniach
poznane prawa matematyczne.
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Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi obserwować przyrodę, stara się być jej
przyjacielem; zna swoją okolicę, umie obserwować zjawiska; dba o rośliny i wykonuje
proste czynności pielęgnacyjne; orientuje się w terenie, zna i stosuje zasady
bezpiecznego poruszania się po drogach; przestrzega zasad higieny.
Umiejętności plastyczne - praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna,
staranna, estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie.
Umiejętności muzyczne - śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki,
akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, samodzielnie
określa tempo i nastrój słuchanych utworów, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań
i wierszy, uważnie słucha muzyki instrumentalnej na żywo, odtwarzanej mechanicznie.
Umiejętności ruchowe – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe, sprawnie
wykonuje wszystkie ćwiczenia,

ma

dobrze opanowane umiejętności (objęte

programem), dba o prawidłową postawę przy siedzeniu, zna zagrożenia dla zdrowia
i wie, jak zachować się podczas choroby, współdziała w zabawach przestrzegając
obowiązujących w nim reguł.

(4) Dobrze – średni poziom umiejętności

Uczeń reprezentuje umiejętności i wiadomości ujęte w wymaganiach programowych
i określone jako podstawowe na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej, a zatem
posiada umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności niezbędne
w życiu. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą
nauczyciela.

Czytanie – uczeń czyta poprawnie proste zdania, zwalnia tempo lub sylabizuje w trakcie
odczytywania dłuższych i trudniejszych wyrazów, tempo czytania jest zwolnione; nie
uwzględnia siły głosu, nie zwraca uwagi na intonację i znaki przestankowe; nie zawsze
rozumie samodzielnie przeczytany tekst.
Mówienie – uczeń wypowiada się poprawnie, ale krótkimi zdaniami, najchętniej na
swobodny temat; ze względu na trudności w czytaniu nie bierze udziału w rozmowach
dotyczących treści czytanych tekstów; potrafi prawidłowo konstruować krótkie zdania,
czasami popełnia błędy gramatyczne.
Pisanie – uczeń pisze w wolnym tempie, nieuważnie, niekiedy popełnia błędy przy
przepisywaniu; pismo nie zawsze jest staranne; w czasie pisania z pamięci i ze słuchu
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popełnia błędy; w trakcie samodzielnego wykonywania zadań oczekuje na dodatkowe
wyjaśnienia oraz na indywidualne powtarzanie poleceń i wskazówek.
Umiejętności matematyczne – uczeń potrafi dodawać i odejmować w określonym
zakresie liczbowym, ale trudniejsze przykłady liczy wolno i popełnia błędy; rozwiązuje
zadania z treścią oczekując pomocy nauczyciela; niektóre przykłady liczy na
konkretach, niedokładnie opanował mnożenie i dzielenie.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń potrafi obserwować przyrodę, ale nie zawsze
wyciąga właściwe wnioski z tych obserwacji; potrafi opisać tylko niektóre ekosystemy;
myli strony świata; zna tylko wybrane przepisy ruchu drogowego; nie zawsze
przestrzega zasad higieny.
Umiejętności plastyczne - praca zgodna z tematem, niezbyt staranna, uboga
w szczegóły i kolorystykę, niedokładnie wykonana.
Umiejętności muzyczne - poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo poznane piosenki,
wyraża muzykę ruchem.
Umiejętności ruchowe – uczeń w miarę swoich możliwości stara się opanować
umiejętności (objęte programem), dba o prawidłową postawę przy siedzeniu; zna
zagrożenia dla zdrowia i wie, jak zachować się podczas choroby

(1.1.1.3)

Wystarczająco– przeciętny poziom umiejętności

Uczeń prezentuje umiejętności konieczne w zakresie ustnego i pisemnego sposobu
porozumiewania się na lekcji i w życiu codziennym. Rozwiązuje typowe zadania
o małym stopniu trudności przy pomocy nauczyciela, wymaga dodatkowego
wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie
kończy rozpoczętych działań.

Czytanie – uczeń nie potrafi czytać całymi wyrazami, czyta tekst głoskując, ma kłopoty
z czytaniem sylabami, zniekształca lub odgaduje wyrazy; często nie rozumie czytanego
tekstu, wymaga ćwiczeń wyrównawczych.
Mówienie – uczeń mówi cicho i niechętnie, wypowiada się pojedynczymi wyrazami,
ma ubogi zasób słów; samodzielne wypowiedzi są nieuporządkowane, popełnia błędy
gramatyczne; nie wykazuje inicjatywy w rozmowach.
Pisanie – uczeń nie zna niektórych liter, ma kłopoty z odtwarzaniem ich prawidłowego
kształtu i łączeniami, często nie mieści się w liniaturze; popełnia błędy przy
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przepisywaniu, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu; zeszyty prowadzi mało
estetycznie; często nie kończy rozpoczętej pracy, pisze bardzo wolno; wymaga ćwiczeń
wyrównawczych.
Umiejętności matematyczne – uczeń nie radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem,
z trudem posługuje się tabliczką mnożenia i dzielenia; z pomocą nauczyciela wykonuje
proste zadania z treścią, wykazuje małą samodzielność w trakcie wykonywania zadań,
oczekuje pomocy nauczyciela; wymaga dodatkowych ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń z trudem obserwuje i analizuje zjawiska
przyrodnicze, nie zawsze potrafi je wyjaśnić; potrafi nazwać tylko niektóre gatunki
roślin i zwierząt; nie potrafi określić kierunków świata,
Umiejętności plastyczne - praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie,
uboga w szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat,
Umiejętności muzyczne - próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów,
próbuje wyrażać muzykę ruchem.
Umiejętności ruchowe – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte
programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt
chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł
i zasad bezpieczeństwa, nie potrafi współpracować w zespole.

(2)Słabo– minimalny poziom umiejętności

Uczeń w minimalnym stopniu posiada umiejętności i wiadomości w zakresie ustnego
i pisemnego porozumiewania się, które określone zostały w wymaganiach
programowych na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej jako konieczne. Uczeń
wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach
i w rozwiązywaniu zadań

Czytanie – czyta bardzo wolno metodą głoskową, czasami sylabami, Popełnia liczne
błędy w czytaniu. Nie zwraca uwagi na znaki przestankowe. Nie rozumie czytanego
tekstu.
Mówienie – Ma ubogi zasób słownictwa. Na zadane pytania odpowiada pojedynczymi
zdaniami.
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Pisanie – w pisaniu popełnia wiele błędów, pismo jest niekształtne. Uczeń myli podobne
litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenie liter w wyrazach, nieprawidłowo
rozmieszcza wyrazy w liniaturze, nie rozdziela wyrazów w zdaniach.
Umiejętności matematyczne – popełnia liczne błędy w dodawaniu i odejmowaniu, nie
opanował tabliczki mnożenia i dzielenia, nie potrafi rozwiązywać prostych zadań
z treścią, wymaga dodatkowych ćwiczeń wyrównawczych.
Umiejętności przyrodnicze – uczeń nie wykazuje zainteresowania zjawiskami
przyrodniczymi, niechętnie je obserwuje i nie potrafi ich analizować, opisywać czy
wyjaśniać; rozpoznaje niewiele gatunków roślin i zwierząt; nie opanował większości
zasad bezpieczeństwa; nie zna sposobów ochrony środowiska, nie potrafi rozróżniać
elementów środowiska.
Umiejętności plastyczne - praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga
w szczegóły, niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia),
Umiejętności muzyczne - jest bierny podczas zajęć, niechętnie śpiewa piosenki, zwykle
nie zna ich słów
Umiejętności ruchowe – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej
postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie,
niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych
oraz w zabawach rytmiczno-tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących
w zabawach,

( 1) Bardzo słabo- bardzo niski poziom umiejętności

Uczeń nie opanował umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia.
Mimo stałego wsparcia uczeń nie wykonuje zadań, nawet z pomocą nauczyciela i nie
podejmuje działań zmierzających do rozwiązania problemu.

Czytanie - uczeń nie potrafi dokonać syntezy, przeczytać wyrazów całościowo składając
je z pojedynczych głosek, nie czyta sylabami, nie pamięta wcześniej poznanych liter;
nie rozumie czytanych tekstów; nie wykazuje postępów mimo ćwiczeń reedukacyjnych.
Mówienie - uczeń nie rozumie kierowanych do niego pytań, nie wypowiada się
samodzielnie, ma trudności w zrozumieniu treści przedstawionej na ilustracji
i w tekście; ma ubogi zasób słów; nie wykazuje inicjatywy w rozmowach.
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Pisanie- uczeń nie zna większości wcześniej poznanych liter, ma kłopoty
z odtwarzaniem ich prawidłowego kształtu i łączeniami, często nie mieści się
w liniaturze; popełnia błędy przy przepisywaniu, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu;
zeszyty prowadzi mało estetycznie; często nie kończy rozpoczętej pracy, pisze bardzo
wolno; nie potrafi zredagować zdania; nie robi postępów mimo dodatkowych ćwiczeń.
Umiejętności matematyczne - uczeń nie opanował dodawania i odejmowania oraz
tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie podstawowym; nie potrafi rozwiązywać
prostych zadań z treścią, oczekuje pomocy nauczyciela w trakcie wykonywanych
zadań; nie wykazuje postępów mimo dodatkowych ćwiczeń reedukacyjnych.
Umiejętności przyrodnicze - uczeń nie wykazuje zainteresowania zjawiskami
przyrodniczymi, niechętnie je obserwuje i nie potrafi ich analizować, opisywać, czy
wyjaśniać; nie rozpoznaje wcześniej poznanych gatunków roślin i zwierząt, nie
opanował żadnych zasad bezpieczeństwa; nie potrafi rozróżniać elementów środowiska;
nie zna i nie orientuje się w najbliższym otoczeniu.
Umiejętności plastyczne - praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny.
Umiejętności muzyczne - nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie
uczestniczy w zabawach ze śpiewem.
Umiejętności ruchowe - uczeń unika zabaw ruchowych, nie wykonuje ćwiczeń, nie
przestrzega zasad bezpieczeństwa.

11)

a)

sprawdzanie pisemnych prac domowych - ocenia się wg następujących zasad:

pracę domową uznaje się za odrobioną tylko wtedy, gdy została wykonana
samodzielnie, w całości (wszystkie zadania, polecenia),

b)

brak pracy domowej nauczyciel odnotowuje w zeszycie lub karcie pracy ucznia
(brak zadania lub „bz”) oraz w dzienniku lekcyjnym z odpowiednią datą,

c)

za odrobione prace domowe uczeń może uzyskać następujące oceny jeżeli:

6 – uczeń wykonał zadania dodatkowe, zadania wykonane bardzo starannie, bezbłędnie
5 – zadania wykonane poprawnie, starannie, estetycznie
4 – zadania wykonane poprawnie, ale mają drobne uchybienia typu pojedyncze
błędy lub niezbyt staranne pismo
3 – praca odrobiona niestarannie, zawiera sporo pomyłek, błędów, pismo niekształtne
2 – praca nieczytelna
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12)

sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Do każdego tekstu nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią
wskaźnik do określenia stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie; umiejętność
czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen
od 6 do 1; odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych
w skali procentowej, uczeń może uzyskać następujące oceny:

6 - 100% - uczeń doskonale rozumie czytany tekst
5 - 99% - 90% - uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst
4 - 89% - 75% - uczeń dobrze rozumie czytany tekst
3 - 74% - 60% - uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst
2 - 59% - 30% - uczeń ma problemy z rozumieniem czytanego tekstu
1- 29% i poniżej - uczeń nie rozumie czytanego tekstu

13)

pisanie z pamięci ocenia się według określonej skali:

6 - 0 błędów, a ponadto pismo bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery
poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
5 - 1 błąd ortograficzny I stopnia
4 - 2 błędy ortograficzne I stopnia
3 - 3 błędy ortograficzne I stopnia
2 - 4 błędy ortograficzne I stopnia
1- 5 błędów ortograficznych I stopnia
3 błędy ortograficzne II stopnia = 1 błąd ortograficzny I stopnia
Za błąd ortograficzny I stopnia uważa się: brak wielkiej litery lub błąd w pisowni liter
i dwuznaków – ó, u ż, rz, h, ch

14) pisanie ze słuchu ocenia się według określonej skali:

6 - 0 błędów, a ponadto pismo bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery
poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
5 - 1 błąd ortograficzny I stopnia
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4 - 2 błędy ortograficzne I stopnia
3 - 3 błędy ortograficzne I stopnia
2 - 4 błędy ortograficzne I stopnia
1- 5 błędów ortograficznych i więcej I stopnia

3 błędy ortograficzne II stopnia = 1 błąd ortograficzny I stopnia
Za błąd ortograficzny I stopnia uważa się: brak wielkiej litery lub błąd w pisowni liter
i dwuznaków – ó, u ż, rz, h, ch.

15) przepisywanie tekstu ocenia się według określonej skali:

3.1.2.a)

w klasie I

6 – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie, a przy tym pismo jest
bardzo staranne, utrzymane w liniaturze, litery poprawne, kształtne i prawidłowo
połączone w wyrazach, a tekst właściwie rozmieszczony na stronie
5 - uczeń przepisuje bezbłędnie, pismo staranne, utrzymane w liniaturze, litery
poprawne, kształtne i prawidłowo połączone w wyrazach
4 – poprawnie pisze litery, ale nie zawsze zwraca uwagę na ich połączenia w wyrazach,
zdarza się pominięcie litery w wyrazie
3 – nie zawsze prawidłowo odtwarza kształty liter, nieprawidłowo łączy je w wyrazach,
popełnia błędy (pominięcie liter, wyrazów, błędy ortograficzne)
2 – myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach,
nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze, nie rozdziela wyrazów w zdaniach,
1– pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

3.1.2.b)

w klasie II

6– w szybkim tempie i poprawnie odtwarza wyrazy i zdania, pisze starannie
i estetycznie, właściwie rozmieszcza tekst na stronie,
5– prawidłowo odtwarza kształty liter i ich połączenia w wyrazach, poprawnie
i starannie pisze wyrazy w liniaturze, właściwie rozmieszcza tekst,
4 – przepisuje tekst starannie z nielicznymi błędami, zachowuje kształty, proporcje
i właściwe połączenia liter, prawidłowo rozmieszcza wyrazy w zdaniach,
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3– przepisuje tekst popełniając błędy, ale zachowuje kształty, proporcje i właściwe
połączenia liter, na ogół poprawnie rozmieszcza wyrazy w zdaniach,
2– przepisuje tekst samodzielnie popełniając liczne błędy, zachowuje kształty liter, ale
są one nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone,
1– pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

w klasie III

3.1.2.c)

6– uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo kształtne, staranne
i estetyczne.
5– uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu
ortograficznego.
4– uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu.
3 – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy
ortograficzne.
2– uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne.
1 – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze
3 błędy typu: brak kreski, kropki, ,,ogonka” nie wpływa na obniżenie oceny.

Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne
pismo powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie.

16) umiejętność głośnego czytania ocenia się według określonej skali:
16.a)

w klasie I

6 – uczeń czyta płynnie i poprawnie nowy, nieznany tekst (bez przygotowania)
5 – uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie i wyraziście
4 – uczeń czyta wyuczony tekst sylabami i wyrazami, poprawnie, wykazuje brak
płynności czytania
2.3 - uczeń czyta wyuczony tekst sylabami i głoskami, wolno dokonując syntezy

wyrazów, popełniając błędy
2 - uczeń czyta bardzo wolno metodą głoskową, czasami sylabami, bez syntezy
trudniejszych wyrazów, popełnia liczne błędy w czytaniu - zmiany liter, opuszczenia,
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zniekształcenie końcówki wyrazów
1 – uczeń odczytuje pojedyncze litery, ma problemy z dokonaniem syntezy nawet
prostych wyrazów, myli litery o podobnym wyglądzie, ma trudności w zestawieniu
dźwięku w całość. (ciągłe literowanie utrudnia zrozumienie treści).

16.b)

w klasie II

6 – uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście nowy, nieznany tekst (bez
przygotowania),
5 – uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie i wyraziście,
4 – uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami, poprawnie i płynnie, w tempie
odpowiadającym możliwościom dziecka,
3 - uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami, wolno, popełniając błędy,
2 - uczeń czyta bardzo wolno metodą sylabową, czyta proste wyrazy, popełnia liczne
błędy w czytaniu,
1 – uczeń czyta bardzo wolno, głoskując wyrazy (ciągłe literowanie utrudnia
zrozumienie treści).

16.c)

w klasie III

6 - uczeń czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania,
5 - uczeń opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją,
4 - uczeń czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie
zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe ,
3 - uczeń czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca
uwagi na znaki przestankowe,
2 - uczeń czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki
przestankowe
1

- uczeń czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy.

17) sprawdzanie pamięciowego opanowania tekstów literackich

6- bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe,
właściwe tempo i zmianę siły głosu,
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5 - bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe,
4 - dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe,
3 - niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez uwzględnienia
znaków przestankowych,
2 - tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela,
1- uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela

sprawdzanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych (określonych

2.10.A.18)

w programie) – w klasie II i III

6– samodzielnie układa kilkuzdaniowy tekst stosując bogate słownictwo i zachowując
odpowiednią strukturę, używa poprawnie zbudowanych zdań złożonych, pamięta
o poprawnej pisowni zwrotów grzecznościowych, nie popełnia błędów
ortograficznych,
5– samodzielnie układa i pisze tekst, poprawnie buduje zdania, używa bogatego
w słownictwa, zachowuje właściwą strukturę, pamięta o poprawnej pisowni zwrotów
grzecznościowych,
4– samodzielnie układa treść w formie kilku zdań, nie zawsze zachowuje odpowiednią
strukturę
3– pisze teksty posługując się zdaniami prostymi, nie pamięta o właściwej strukturze
i wielkich literach w zwrotach grzecznościowych,
2– układa i pisze teksty posługując się rozsypanką zdaniową, przy czym wykonuje to
po uprzednim ukierunkowaniu przez nauczyciela,
1 – nie potrafi napisać tekstu ułożonego z rozsypanki zdaniowej po uprzednim
ukierunkowaniu przez nauczyciela.

§ 34

System oceniania w kl. IV –VIII

17.a.1.1.1.1.1.

1.1)

Skala i kryteria ocen w klasach IV – VIII.

bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala

się wg skali określonej w statucie szkoły:
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a) niedostateczny (1, ndst)
b) dopuszczający (2, dop)
c) dostateczny (3, dst)
d) dobry (4, db)
e) bardzo dobry (5, bdb)

celujący (6, cel)

f)

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 litera b – f.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o którym mowa w ust. 1
pkt 1 litera a.

1.2)

Przyjmuje się następującą ilość ocen bieżących w semestrze dla przedmiotów

realizowanych w wymiarze tygodniowym :

a) jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny;
b) dwie godziny tygodniowo - minimum 5 ocen;
c) trzy godziny tygodniowo - minimum 7 ocen;
d) cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 9 ocen.

1.3)

ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria stopni :

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,
b) uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz

zawodach sportowych,
c) systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe, lecz również

nadobowiązkowe zadania domowe,
d) aktywnie pogłębia wiedzę we własnym zakresie i rozwija swoje uzdolnienia,
e) wyraża samodzielny stosunek do określonych zagadnień,
f)

potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji,

g) systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
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h) przejawia szczególnie wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach

lekcyjnych,
i)

jest

inicjatorem,

organizatorem

lub

współorganizatorem

przedsięwzięć

rozwijających wiedzę, aktywność fizyczną na terenie szkoły.

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) osiągnął pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową,
b) objęte programem nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystywać w sytuacjach

typowych i problemowych,
c) bierze udział w konkursach i turniejach przedmiotowych oraz zawodach

sportowych,
d) sprawnie posługuje się wiadomościami zdobytymi w szkole, posiada umiejętność

uogólniania, wykazuje samodzielność i otwartość myślenia,
e) wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów i potrafi ją wyrazić w formie pisemnej

i ustnej,
f)

korzysta z literatury podstawowej i uzupełniającej wskazanej przez nauczyciela,

g) systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
h) systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
i)

przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych,

j)

jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych.

stopień dobry otrzymuje uczeń który:
a) zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie

z sytuacją problemową,
b) poprawnie stosuje wiadomości zdobyte w szkole, choć może mieć problemy

z systematycznością w przyswajaniu wiedzy i mogą u niego występować
dysproporcje w zakresie możliwości werbalizacji wiedzy w zróżnicowanych
formach (mowa, pismo, forma graficzna),
c) korzysta z literatury podstawowej wskazanej przez nauczyciela,
d) systematycznie wykonuje obowiązkowe zadania domowe,
e) systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
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a) osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta

i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w
podstawie programowej,
b) stara się systematycznie wykonywać zadania domowe, a w razie zaniedbań

uzupełnia zaległe prace,
c) ma kłopoty z werbalizacją wiedzy, nie popełnia jednak poważnych błędów

merytorycznych,
d) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy (np.

podręcznika czy lektury),
e) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania nietypowe wykonuje

przy pomocy nauczyciela,
f)

stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań, tzn. pamięta,

rozumie najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby
zastosować je w zadaniach typowych i prostych, często z pomocą nauczyciela,
b) nie wykonuje zadań domowych, jednak na polecenie nauczyciela podejmuje próbę

uzupełnienia zaległych prac,
c) ma poważne kłopoty z samodzielną werbalizacją wiedzy,
d) posiada zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
e) na zajęcia często przychodzi nieprzygotowany.

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój,
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
c) nie wykonuje zadań domowych ani na polecenie nauczyciela nie podejmuje prób

uzupełnienia zaległych prac,
d) nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela,
e) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

2. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną:
1.1.a)
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sprawdziany

a ) przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości
i umiejętności trwającej co najmniej 1 godzinę lekcyjną,
1.1.1.13.b) dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w

dzienniku
lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być
przeprowadzony tylko jeden sprawdzian,
1.1.1.13.c) w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić

uczniom
pisemne prace kontrolne (nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech tygodni),
1.1.1.13.d) w przypadku nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę

z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch
tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie. Termin i forma zaliczenia
zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem.
1.1.1.13.e) nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną uczniowi, który nie

zaliczył
materiału nauczania objętego sprawdzianem pisemnym w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela,
1.1.1.13.f) uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do

jej poprawy,
1.1.1.13.g) sprawdziany pisemne są punktowane,
1.1.1.13.h) przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej

skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania
punktów :

106

stopień

skala w %

ndst

0 - 29

dop

30 – 59

dst

60 – 74

db

75 – 89

bdb

90– 99

cel

100

1.1.b)

kartkówki

a ) przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą pisemną formę sprawdzania
wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał
z trzech ostatnich tematów z uwzględnieniem podstawowych wiadomości
z omawianego działu,
b ) kartkówki winny być poprawione i ocenione przez nauczyciela w terminie
jednotygodniowym i dane uczniowi do wglądu,
c ) oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
1.1.c)

pisemne prace domowe

1.1.c.a)

nauczyciel powinien ocenić przynajmniej jedną pracę domową ucznia w

ciągu
miesiąca;
1.1.c.b)

znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a

nie sprawdzania zawartości merytorycznej;
4) odpowiedzi ustne
a) nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną
ucznia;
b) ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela.

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nie przygotowania, bez

podania przyczyny w formie ustalonej z nauczycielem :

1) jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz

w tygodniu;
2) dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 2 – 3 razy

w tygodniu;
3) trzy razy w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się 4 – 6 razy

w tygodniu.

106

§ 35

Jawność ocen

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców/prawnych opiekunów.

2. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie

bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej
sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma obowiązek:

1.1.4.1)

odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymywania

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w
przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
1.1.4.2)

przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga

poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
1.1.4.3)

wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

3. Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniom:

1) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi i jego rodzicom

do wglądu, a w czasie zajęć edukacyjnych omawia się sprawdzone i ocenione prace
uczniów, w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca,
ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie
oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób
należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności;
2) sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć

edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia;
3) uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca;
4) dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych , w czasie których nauczyciel

udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym
oddziale, obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej
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i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których
uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem;
5) po zapoznaniu się ze sprawdzonym i ocenionym sprawdzianem uczeń zwraca go

podpisanego przez rodzica /opiekuna nauczycielowi na najbliższych zajęciach;
6) nauczyciel przechowuje sprawdziany do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia.

4. Rodzice powinni raz w miesiącu spotkać się z wychowawcą i nauczycielami

przedmiotowymi w czasie konsultacji lub zebrań podczas których powiadamiani są
o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu ucznia.

5. Wszystkie oceny, komentarze i zalecenia nauczyciela opatrzone jego podpisem

wymagają podpisu rodzica.
§ 36

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć i dostosować wymagania
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w
uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

albo

nauczania

indywidualnego,

dostosowanie

wymagań

edukacyjnych

do

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych i plastyki

należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z zadań wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
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4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 37

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
i drugiego języka obcego

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania

fizycznego. Decyzje o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza oraz na czas określony w tej opinii i pisemnej prośby rodzica/opiekuna.

2. Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na
czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4.

Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że
rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania tych
lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).

5. Zwolnienia okresowe lub roczne należy przedstawić do dwóch tygodni po rozpoczęciu

nowego okresu lub niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny powodującej takie
zwolnienie.
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6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców /prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii

poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą
słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie
może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji procesu nauczania zamiast

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony ”.
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