
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 1.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. 

§ 2.1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych  

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikające 

z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, dostosowuje się  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego  

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą  

na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego -  

na podstawie tej opinii. 

2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w szczególności określa zakres  

i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz 

wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem. 

§ 3.1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób: 

1) z pracy pisemnej - poprzez jej sprawdzenie oraz wskazanie, co uczeń robi dobrze,  

co  i jak wymaga poprawy oraz ustne dodanie komentarza, jak powinien dalej się 

uczyć; 



2) z bieżącej odpowiedzi ustnej, wykonywanego zadania lub ćwiczenia albo obserwacji 

działalności ucznia w czasie zajęć edukacyjnych - poprzez wskazówki pomocne 

w dalszym uczeniu się lub wskazanie, co robi dobrze, co i jak należy poprawić; 

3) z zadania domowego lub analizy notatek w zeszycie przedmiotowym – poprzez 

wskazanie na systematyczność pracy ucznia, charakter pisma, estetykę, poprawność 

merytoryczną oraz językową, a także określenie, jak powinien dalej się uczyć; 

4) z działalności praktycznej ucznia lub testu sprawnościowego poprzez szacowanie 

i wartościowanie wytworu pracy ucznia, stopnia zaangażowania oraz wysiłku 

wkładanego przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  

ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych; 

5) ocenę klasyfikacyjną - poprzez informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

w odniesieniu do podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych 

niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania albo w odniesieniu do kryteriów oceniania zachowania. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniom  

na prowadzonych zajęciach edukacyjnych,  

4. Nauczyciel udostępnia pisemne prace rodzicom ucznia na terenie szkoły podczas 

konsultacji, zebrań z rodzicami, 

5.  Dokumentacja dotycząca egzaminów oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez Dyrektora lub 

wychowawcę oddziału na terenie Szkoły w uzgodnionym miejscu oraz czasie, jednak 

nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

6. Podczas wglądu dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub 

powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. W szczególności nie 

dopuszcza się możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego 

całości lub części udostępnianej dokumentacji. 

7. Pisemne prace ucznia przechowują nauczyciele do końca roku szkolnego. 

 

§ 4.1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) bieżącej; 



2) śródrocznej i rocznej; 

3) końcowej. 

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

w ostatnim tygodniu stycznia. Klasyfikacji rocznej i końcowej dokonuje się w czerwcu 

- w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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. 

 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele wg. następującego schematu: 

 

 

Ocena średnia 

1 0,00 – 1,50 

2 1,51 – 2,50 

3 2,51- 3,50 

4 3,51- 4,50 

5 4,51- 5,50 

6 5,51- 6,00 

 

 

§ 5.1.  W klasach I-III szkoły podstawowej obowiązuje następujący system oceniania 

uczniów: 

1) Uczniowie klas I-III otrzymują jedną ocenę opisową śródroczną i roczną ze  

wszystkich zajęć; 

2) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania  przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań  określonych 

w podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego 



oraz  wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z  przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień; 

3) W klasach I-III ocenie podlega: 

a) stan wiedzy i umiejętności, postępy ucznia, rozwój umiejętności kluczowych, wkład  

pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia, 

b) oceniane są wszystkie obszary aktywności: mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności 

rachunkowe, umiejętności praktyczne, aktywność artystyczna i ruchowa, współpraca  

w grupie i organizacja własnej pracy, 

c) ocena opisowa po pierwszym okresie przekazywana jest rodzicom ucznia i wpisywana 

w dzienniku elektronicznym, zaś na koniec roku wpisywana na świadectwie szkolnym, 

w dzienniku elektronicznym i w arkuszu ocen ucznia; 

2. Ocenianie w klasach I-III odbywa się na podstawie: 

a) wstępnej diagnostycznej oceny rozwoju i możliwości dziecka wstępującego do szkoły, 

 dokonuje się jej w klasie I na koniec września, 

 dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach, poziomie rozwoju fizycznego,  

społeczno-emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo-

motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji  szkolnej, 

 jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy 

zapewniającego każdemu dziecku maksymalny rozwój, 

 b) oceny bieżącej, która; 

 odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, 

 polega na stałym informowaniu ucznia o jego postępach,  

 jest słowną motywacja do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazującą osiągnięcia i to, 

co należy jeszcze wykonać, usprawnić, ma charakter rozwijający dziecko, kształcący, 

stymulujący jego rozwój, 

 c) okresowej oceny podsumowująco-zalecającej, która: 

 jest redagowana pisemnie na koniec okresu, 

 zawiera informacje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie wskazania nad czym 

uczeń   powinien popracować w następnym okresie, 

      d) końcowej oceny podsumowująco-klasyfikującej, która: 

 jest wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego, 

 w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji  

w zakresie: osiągnięć edukacyjnych, osiągnięć szczególnych, 



 nie zawiera już żadnych wskazań, zaleceń.        

3. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania; 

5. Informacje o uczniu gromadzone są w: 

a)    dzienniku elektronicznym, 

b)    teczkach wychowawcy, 

c)    teczkach z indywidualnymi pracami ucznia, 

6. Pierwszy etap kształcenia kończy się testem diagnozującym poziom wiedzy  

i umiejętności. 

W celu bieżącej oceny postępów ucznia wprowadza się następujące umowne  znaczki 

cyfrowe: 

 znaczek – 6 (celujący) otrzymuje uczeń, który: posiada pełną wiedzę i umiejętności 

objętą programem nauczania poszczególnych edukacji w danej klasie, samodzielnie 

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub  praktycznych   

z programu nauczania danej klasy, proponuje nietypowe, odważne i twórcze 

rozwiązania problemów i zadań; 

 5 (bardzo dobry) otrzymuje uczeń, który: posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania poszczególnych edukacji w danej klasie, 

samodzielnie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie  problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem  nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań   

i problemów  w  nowych sytuacjach; 

 4 (dobry) otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, korzysta z wiedzy  

w typowych sytuacjach, potrafi poprawić wskazane błędy; 

 3 (dostateczny) otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, 



rozwiązuje łatwe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności   

z pomocą nauczyciela; 

 2 (dopuszczający)  otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu podstawowych 

wiadomości i umiejętności zawartych w programie danej klasy, zadania  

o niewielkim stopniu trudności  wykonuje pod kontrolą i kierunkiem  nauczyciela; 

 1 (niedostateczny) otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości  

i umiejętności zawartych w programie danej klasy, nie jest w stanie rozwiązać 

zadania o niewielkim stopniu  trudności nawet przy pomocy nauczyciela, nie 

wykazuje chęci do współpracy i nauki. 

7. Ocena z religii wyrażana jest w skali stopni szkolnych. 

8. W klasach I-III szkoły podstawowej częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala 

nauczyciel, dostosowując ich poziom i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów. 

9. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z siedmiodniowym wyprzedzeniem 

§ 6.1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne 

i  roczne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) celujący                        – 6       skrót   cel.,  

2) bardzo dobry plus         – 5+    skrót   bdb+.,  

3) bardzo dobry                 – 5      skrót   bdb., 

4) bardzo dobry minus      – 5-      skrót   bdb-., 

5) dobry plus                     – 4+      skrót  db+., 

6) dobry                             – 4      skrót  db., 

7) dobry minus                  – 4-      skrót  db-.,  

8) dostateczny plus            – 3+    skrót   dst+.,  

9) dostateczny                    – 3      skrót   dst., 

10) dostateczny minus       – 3-      skrót   dst-., 

11) dopuszczający plus      – 2+      skrót  dop+.,  

12) dopuszczający              – 2      skrót  dop.,  

13) dopuszczający minus   – 2-      skrót  dop-.,  

14) niedostateczny plus      – 1+      skrót   ndst.,+ 

 15) niedostateczny             – 1      skrót   ndst.   

 

1)  oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisuje się w dzienniku elektronicznym cyfrą,              

zaś oceny klasyfikacyjne roczne w dzienniku elektronicznym i arkuszu ocen                         

w pełnym brzmieniu; 

2) przy ustalaniu ocen bieżących stosuje się skróty lub cyfry, nauczyciele stosują 

następujące znaki umowne w dzienniku elektronicznym: „+” - za dodatkowe 

przygotowanie i przynoszenie materiałów i pomocy na zajęcia, zaangażowanie na 

zajęciach, o ilości plusów na ocenę bardzo dobrą i celującą decyduje nauczyciel 



przedmiotu, „-”  - za brak  przygotowania do zajęć, brak pracy domowej, brak stroju 

na zajęcia sportowe, brak materiałów i pomocy dydaktycznych koniecznych do 

realizacji zajęć, o ilości „-” na ocenę niedostateczną (z wagą 1) decyduje nauczyciel; 

2. Ustala się następujące progi procentowe dla poszczególnych ocen z prac klasowych 

i sprawdzianów: 

1) 0% -25% niedostateczny  

2) powyżej 25% - 33% niedostateczny+ 

3) powyżej 33% - 35% dopuszczający– 

4) powyżej 35% - 45% dopuszczający 

5) powyżej 45% - 50% dopuszczający+ 

6) powyżej 50% - 55% dostateczny– 

7) powyżej 55% - 65% dostateczny 

8) powyżej 65% - 70% dostateczny+  

9) powyżej 70% - 75% dobry– 

10) powyżej 75% - 83% dobry  

11) powyżej 83% - 85% dobry+ 

12) powyżej 85% - 88% bardzo dobry– 

13) powyżej 88% - 92% bardzo dobry 

14) powyżej 92% - 95% bardzo dobry+ 

15) powyżej 95% - 100% celujący 

 

3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednich wymagań dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

§ 7.1.  W Szkole ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych                       

do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności  zawarte w  podstawie 

programowej i w programie nauczania z  przedmiotu w danej klasie, 

b)  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych  (problemowych), 



c) umie formułować problemy i dokonuje analizy, 

d) umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy (np. metodą projektów), 

e) osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych. 

  

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej  

i w  programie nauczania z  przedmiotu w danej klasie, 

b) zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

c)  jest samodzielny i korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

d) rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe, 

e) bierze udział w konkursach i zawodach szkolnych  i  pozaszkolnych. 

  

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości określone w podstawie programowej  

i programie nauczania, 

b) poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

c) sprostał wymaganiom podstawowym i ponadpodstawowym. 

  

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności  określone  

w podstawie  programowej i programie nauczania, 

b) potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

c) zna podstawowe wiadomości, wzory, itp., 

d) sprostał wymaganiom podstawowym. 

  

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie 

programowej, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

b) zna podstawowe pojęcia programowe, 

c) potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste działania i zadania. 

 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do 

dalszego  kształcenia, 



b) nie potrafi rozwiązać teoretycznych i praktycznych zadań o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą  nauczyciela, 

c)  nie zna podstawowych pojęć programowych. 

 

2. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują wymagania 

edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem kryteriów. 

 

§8.1.  Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) testy kontrolne różnego typu, 

b) sprawdziany, 

c) prace klasowe, 

d) referaty, 

e) kartkówki (5-15 min), 

f) pisemne prace domowe, 

g) dyktanda, 

h) ćwiczenia, prace dodatkowe, 

2) wypowiedzi ustne: 

a) indywidualne wypowiedzi ustne, 

b) aktywność, 

c) recytacje, 

d) scenki komunikacyjne, 

e) dialogi, 

f) dyskusje, 

g) prezentacje, 

3) inne formy aktywności: 

a) projekty grupowe lub klasowe, 

b) praca w grupach, 

c) samodzielne prowadzenie lekcji, 

d) przygotowanie materiałów pomocniczych z różnych źródeł, 

e) formy doświadczalne, sprawnościowe, praktyczne, 

f) prace artystyczne, 

g) własna twórczość, 



h) udział w konkursach i zawodach sportowych. 

2. Zakres oceniania i ich waga: 

Zakresy oceniania  Symbol Waga 

Prace pisemne: 

a) testy kontrolne różnego typu, 

b) sprawdziany, 

c) klasowe, 

d) dyktanda, 

e) referaty, 

f) kartkówki (5-15 min), 

g) prace domowe, 

h) projekty, 

 

TK 

S 

PK 

D 

R 

K 

Pd 

P 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

a) odpowiedź  ustna, 

b) aktywność, 

c) recytacje, 

d) czytanie 

Odp 

Akt 

Rec 

Cz 

1 

1 

1 

1 

Inne formy aktywności: (np. prezentacje, praca 

w grupach, przygotowanie materiałów 

pomocniczych z różnych źródeł,  zadania 

praktyczne, prace artystyczne, własna 

twórczość) 

 

IN 

1 

Udział w konkursach, zawodach sportowych, 

akademiach, apelach  

K/Z/A 1 

 

a) Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy prowadzić systematycznie,  

tj. rozkładając je równomiernie na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania). 

Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych 

zajęć edukacyjnych oraz ich specyfiki. Minimalna liczba ocen cząstkowych  

z przedmiotu w okresie wynosi: liczba godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu plus 

dwie. 

b) Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia lub testy sprawnościowe należy 

poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek wkładany 



przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a także zaangażowanie ucznia w swoją pracę, uzdolnienia oraz predyspozycje. 

c) Testy osiągnięć edukacyjnych, czyli wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania, 

przeprowadza się co najmniej na koniec etapu nauczania wg harmonogramu ustalonego 

w planie nadzoru pedagogicznego. 

d) Prace klasowe lub sprawdziany obejmują materiał wskazany przez nauczyciela i są 

poprzedzone wpisem w dzienniku elektronicznym z tygodniowym wyprzedzeniem. 

e) Termin prac pisemnych podawany jest do wiadomości uczniom z tygodniowym 

wyprzedzeniem, a ocena pracy dokonywana jest przez nauczyciela w ciągu dwóch 

tygodni. 

f) Poprawa pracy pisemnej przez nauczyciela polega na podkreśleniu kolorem czerwonym 

błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

g) Kartkówka obejmuje materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, nie musi być 

zapowiedziana i trwa do 15 minut. 

h) W ciągu tygodnia można przeprowadzić w danej klasie co najwyżej trzy prace pisemne 

(prace klasowe, sprawdziany). 

i) W jednym dniu może odbyć się jedna praca pisemna. Nauczyciel ma prawo przerwać 

pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. 

Stwierdzenie tego faktu może być podstawą ustalenia bieżącej negatywnej oceny. 

j) Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli  

z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać w ustalonym terminie, to nauczyciel 

ustala dodatkowy termin. 

k) Uczeń w ciągu tygodnia od wystawienia w dzienniku elektronicznym oceny z prac 

pisemnych (sprawdzianu, pracy klasowej) ma prawo do jej poprawienia. Ocena 

poprawionej pracy pisemnej ma wagę o jeden niższą. 

l) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie 

poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem kolejny termin i formę poprawy pracy 

pisemnej. 

m) Sprawdziany i prace klasowe uczeń może poprawiać tylko raz. Nauczyciel stwarza 

możliwość poprawy pisemnej pracy klasowej. 

n) Prace klasowe, sprawdziany uczniów przechowywane są do końca danego 

roku szkolnego. 



o) Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń albo 

niewłaściwa praca na zajęciach może być podstawą do ustalenia negatywnej oceny 

bieżącej. Za wykonanie dodatkowej pracy nadobowiązkowej nauczyciel może 

wystawić najwyższą bieżącą ocenę. 

p) Szczegółowe sposoby bieżącego oceniania, w tym zasady i warunki poprawiania 

bieżących ocen, określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają                  

je uczniom do wiadomości. 

q) Każdy sprawdzian, test, praca klasowa powinny być tak skonstruowane, aby uczeń 

mógł otrzymać ocenę celującą. Uczeń  może poprawić każdą ocenę. 

r) Każdy sprawdzian, praca klasowa, test powinny być tak skonstruowane, aby stwarzały 

uczniom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego 

możliwość obiektywnej oceny ich osiągnięć i zdobywanych umiejętności. Powinny też 

uwzględniać wszystkie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej do pracy  

z dzieckiem o różnej sprawności intelektualnej i fizycznej. 

s) Na czas kształcenia na odległość przyjmuje się następujące formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów: 

2. Uczniowie I i II etapu edukacyjnego oceniani są na podstawie: 

a) Odpowiedzi ustnej udzielonej poprzez łączenia on-line, rozmowy telefonicznej. 

b) Pisemnej kartkówki z maksymalnie trzech ostatnich zajęć oraz sprawdzianów 

wiadomości przeprowadzonych za pomocą sprzętu elektronicznego poprzez   platformę 

edukacyjną, komunikator, pocztę e-mail. 

c) Materiału przesłanego w postaci elektronicznej, skanu, zdjęcia, itp. 

d) Na czas kształcenia na odległość dopuszcza się także następujące formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów: test, quiz, projekt, wypowiedź pisemna, wytwór 

pracy własnej przekazane drogą elektroniczną. 

e) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, informatyki  

i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wywiązywanie się z obowiązków 

podczas kształcenia na odległość. 

f) Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały 

w postaci elektronicznej, które będą podstawą do monitorowania pracy ucznia  

i bieżącego oceniania w czasie zdalnego nauczania. 


