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1. Podstawa prawna:
1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1534) Ustawa o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 roku z późn. zm. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz
z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
1.2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach,
1.3. Statut Szkoły.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne
Ocenianiu podlegają:

2.1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
Oceny osiągnięć edukacyjnych dzielą się na:
1) bieżące (cząstkowe),
2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne,
3) klasyfikacyjne końcowe.
Termin ustalania i wystawiania ww. ocen określa Statut szkoły.
Ocenianie

odbywa

się

na

podstawie

Przedmiotowych

Zasad

Oceniania

(PZO),

które opracowano w oparciu o:
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1. Ustawę dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz.1457)
art. 44a;
2. Rozdział VI Statutu szkoły: Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego
uczniów.

2.2. Zachowanie ucznia
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie szkoły.
W dzienniku elektronicznym Librus znajdują się trzy obszary podstawowe, według których
wstawia się oceny od 1 do 6. Przy każdej uwadze wpisuje się komentarz, w celu informacji
czego dotyczy dana uwaga.
Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
1.1. uczeń punktualnie przychodzi na lekcje,
1.2. nie posiada godzin nieusprawiedliwionych,
1.3. przynosi przybory szkolne i jest przygotowany do zajęć,
1.4. pilnie uważa na lekcjach,
1.5. uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i sportowych,
1.6. aktywnie uczestniczy w życiu klasy,
1.7. wykazuje dużą aktywność własną,
1.8. bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych,
1.9. umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawą na uroczystościach
szkolnych i państwowych.
2. Kultura osobista:
2.1. przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole,
2.2. przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania,
2.3. potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje pozytywne,
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2.4. szanuje własność osobistą i społeczną,
2.5. prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
2.6. posiada wysoką kulturę osobistą,
2.7. ubiera się w sposób estetyczny, zgodny z regulaminem szkoły,
2.8. szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i inne osoby,
2.9. w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób
starszych zarówno w szkole jak i poza nią,
2.10. jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy,
2.11. nosi odpowiedni strój szkolny.
3. Zachowania społeczne:
3.1. podczas lekcji i przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych,
3.2. reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej,
3.3. samowolnie nie opuszcza terenu szkoły,
3.4. dba o honor i tradycje szkoły,
3.5. zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń,
3.6. wywiązuje się z powierzonych zadań,
3.7. angażuje się w życie klasy, szkoły,
3.8. respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie
i innych.

W sytuacjach nieujętych w wewnątrzszkolnych procedurach i regulaminach szkolnych
dotyczących zasad klasyfikacji wyników oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania
ucznia, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
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3. Zasady oceniania uczniów klas I-III
3.1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1. Ocena opisowa
a) W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne i roczne.
Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz
opisowej oceny zachowania.
b) Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny
zanotowane w e-dzienniku i spostrzeżenia nauczyciela.
Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi
oceniania.
2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących
metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:
a) sprawdziany
b) testy kompetencji
c) podręczniki
d) zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń
e) bieżącą obserwację ucznia.
3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:
a) prace domowe,
b) wytwory pracy ucznia,
c) prace średnio i długoterminowe,
d) udział w konkursach.
4. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
4.1 Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel dokumentuje dokonując zapisów:
a) w e-dzienniku
b) na wytworach pracy ucznia,
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c) w zeszycie ucznia i ćwiczeniach.
4.2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:
a) pochwały ustne
b) symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:
c) ocena celująca (cel) – 6
d) ocena bardzo dobra (bdb) – 5
e) ocena dobra (db) - 4
f) ocena dostateczna (dst) – 3
g) ocena dopuszczająca (dop) – 2
h) ocena niedostateczna (ndst) - 1
i) W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus)
Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:
- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne
pisemne/, gramatykę i ortografię.
- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie
podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/,
umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii
i umiejętności praktycznych z tego zakresu
- edukacji środowiskowej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym
i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji
- edukacji plastyczno-technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa
i rzeźby, działalność plastyczno-techniczna,
- edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki
- wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno-ruchową, elementy higieny osobistej, gry
i zabawy ruchowe
- edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz
krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów
i zdań, wypowiadanie się
- informatyka znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się
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wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.
4.3. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1,2,3, dla poszczególnych
poziomów klas I-III.
I. Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
Klasa I
Symbole cyfrowe

Edukacja polonistyczna

Celujący

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje

(cel) 6

odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada
prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu
literackiego, ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia
postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru
bibliotecznego.
Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy
kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany,
układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat.
Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na
dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób
słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne
gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się
w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych
technik: kukiełki, teatr cieni i inne.

Bardzo dobry

Czytanie:

(bdb) 5

czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie
tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia
bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje
się książkami i chętnie je czyta.
Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę
i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich
połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany.
Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często
uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy
wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia
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błędów językowych, angażuje się w tworzoną formę teatralną.
Dobry

Czytanie:

(db) 4

czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane
pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.
Pisanie: pisze z nielicznymi błędami z pamięci, stara się zachować
prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany
(nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki)
Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży
zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się
angażować w tworzoną formę teatralną.
Czytanie:

Dostateczny

czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na

(dst) 3

większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.
Pisanie: pisze z pamięci popełniając błędy (literowe i ortograficzne),
przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter
popełniając drobne błędy.
Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami,
posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność
językową, poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę
teatralną.

Dopuszczający

Czytanie:

(dop) 2

głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie
odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.
Pisanie:
przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci
popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery
o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu
liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.
Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia
błędy językowe.

Niedostateczny

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności

(ndst) 1

w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej
wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania.
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Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy
tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury,
kształtu liter

i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub
twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie
słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe
Edukacja matematyczna
Celujący

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:

(cel) 6

rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie
w zakresie 20, rozwiązuje równania jednodziałaniowe

z niewiadomą

w postaci okienka.
Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści
zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania
arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje
pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu
i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara
i kalendarza.
Bardzo dobry

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:

(bdb) 5

rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie
w zakresie 10, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe
z niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania
jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego
słownie w konkretnej sytuacji.
Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje
pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu
i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza
nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty
wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię

Dobry

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:

(db) 4

rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
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popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe
z niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie
rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie
przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.
Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste
pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu
i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni
tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje
rozpoczęty wzór.
Działania w zakresie dodawania i odejmowania:
Dostateczny

rozumie i wykonuje działania popełniając liczne błędy, z pomocą

(dst) 3

nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe
w postaci okienka.
Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań
jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione
słownie w konkretnej sytuacji.
Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych
pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy
dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą
nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.

Dopuszczający

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie

(dop) 2

i odejmowanie często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli
poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych
równań jednodziałaniowych w postaci okienka
Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,
z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz
schematy graficzne.
Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste
pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni
tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy
z kontynuacją rozpoczętego wzoru.

Niedostateczny

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:
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(ndst) 1

licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku
matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać
prostego równania jednodziałaniowego z niewiadomą w postaci
okienka.
Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać
zadania.
Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy,
obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie
dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.
Edukacja społeczno-przyrodnicza

Celujący

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym

(cel) 6

i społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej,
zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek
innym ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze
współpracuje

z innymi, zachowuje się dojrzale, zawsze dba o zdrowie

i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia
i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Bardzo dobry

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi

(bdb) 5

zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory
roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka
i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój
adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn
Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach,
zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie
współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale. Stosuje w praktyce
wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu
drogowym.

Dobry

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym

(db) 4

i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska
przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt,

11

potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi
wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska, zna
swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca w poznanych
zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form
grzecznościowych, zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn
Unii Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Dostateczny

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społecznym

(dst) 3

i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska
przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej
okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić
nazwy poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj
okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi.
Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu
drogowym.

Dopuszczający

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo

(dop) 2

orientuje się w otaczający środowisku społeczno-przyrodniczym,
częściowo zna swojego adres zamieszkania, myli pory roku, myli
symbole narodowe, rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie
zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza
się w ruchu drogowym.

Niedostateczny

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-

(ndst) 1

przyrodniczym, nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku,
najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli
narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Edukacja plastyczno- techniczna

Celujący

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych

(cel) 6

i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień,
prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi
technikami. Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się
i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat.
Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać.

12

Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
Bardzo dobry

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli

(bdb) 5

i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne
cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki
plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych.
Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa,
grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia
techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje
z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

Dobry

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli

(db) 4

i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej
bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi
i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki:
architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat.
Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać
i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów dostępnych
w otoczeniu.
Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy.

Dostateczny

Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie,

(dst) 3

uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów,
potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre
urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, rozpoznaje
niektóre dziedziny sztuki.
Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje

Dopuszczający

schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy

(dop) 2

do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować
warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny
sztuki.

Niedostateczny

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza

(ndst) 1

pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela
zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub
techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania.
Nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby,
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grafiki.
Edukacja muzyczna
Celujący

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne,

(cel) 6

chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra
na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie
słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze
udział w koncertach, potrafi zatańczyć do rytmu. Opanowuje treść
i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne
w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste
rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój
muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża
swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach
muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas
słuchania hymnu państwowego i szkolnego

Bardzo dobry

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne

(bdb) 5

w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste
rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój
muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża
swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach
muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas
słuchania hymnu państwowego i szkolnego

Dobry

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega

(db) 4

zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy,
wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha
muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie
zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego
i szkolnego

Dostateczny

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą

(dst) 3

nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste
rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki
poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia
werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na
koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
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Dopuszczający

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego

(dop) 2

przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy
z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem
nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym
słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach
i podczas słuchania hymnu

Niedostateczny

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego

(ndst) 1

przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch,
nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu,
niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się
podczas koncertu i podczas słuchania hymnu
Wychowanie fizyczne

Celujący

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze

(cel) 6

udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia
poza programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy
i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych
i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych,
dba o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania
profilaktyczne.

Bardzo dobry

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. Bierze

(bdb) 5

udział w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia
programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej
rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje
potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest
przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są
podstawowe działania profilaktyczne

Dobry

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte

(db) 4

umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze
współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby
uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć
sportowych. Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się
w podstawowych działaniach profilaktycznych.

Dostateczny

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie
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(dst) 3

zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć,
nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby
uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o higienę
osobistą

Dopuszczający

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie

(dop) 2

współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega
potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany
do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny
osobistej.

Niedostateczny

Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce

(ndst) 1

podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała
w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących. Nie dostrzega
potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny
osobistej.
Zajęcia informatyczne

Celujący

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego,

(cel) 6

posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi,
bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń
dotyczących korzystania z komputera.

Bardzo dobry

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta

(bdb) 5

z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać
z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do
ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Dobry

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy

(db) 4

i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy,
wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.

Dostateczny

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym

(dst) 3

zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać
z komputera by nie narażać swojego zdrowia.

Dopuszczający

Słabo opanował wiedzę i umiejętności. w sytuacjach trudniejszych nie

(dop) 2

radzi sobie bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym
zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury.
Ma problemy z wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest
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nieprzygotowany do zajęć.
Niedostateczny

Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą

(ndst) 1

komputera i oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest
nieprzygotowany do zajęć. Nie wie, jak korzystać z komputera, aby nie
narażać zdrowia.
Klasa II

Symbole cyfrowe

Edukacja polonistyczna

Celujący

Czytanie: Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst,

(cel) 6

czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania.
Pisanie: Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu

z zachowaniem

prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne.
Mówienie: Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod
względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np.
związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści,
potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
Bardzo dobry

Czytanie: Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie

(bdb) 5

z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem

i odpowiadać

na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne
wydarzenia, dostrzega związki między nimi.
Pisanie: Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego
słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać
swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie
pisze wyrazy i zdania.
Mówienie: Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej
formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada
bogaty zasób słów. Rozpoznaje podstawowe części mowy.
Dobry

Czytanie: Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym

(db) 4

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.
Pisanie: Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy
w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne.
Mówienie: Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie
pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi,
rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym,
17

z pomocą dokonuje selekcji treści.
Dostateczny

Czytanie: Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym

(dst) 3

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą
nauczyciela.
Pisanie: Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna
zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas
samodzielnego pisania.
Mówienie: Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych
rozwiniętych, wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi
poprawnymi pod względem językowym.

Dopuszczający

Czytanie: Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając

(dop) 2

samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania.
Pisanie: Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze,
popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady
ortograficzne.
Mówienie: Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem
językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się
zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa.

Niedostateczny

Czytanie: Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych

(ndst) 1

wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie
przeczytać tekstu.
Pisanie: W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy,
opuszcza litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych.
Mówienie: Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada
jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć
poprawnego językowo zdania.
Edukacja matematyczna

Celujący

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:

(cel) 6

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie
i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, zna i stosuje kolejność
wykonywania działań.
Zadania tekstowe: Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone
zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania.
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Umiejętności praktyczne: Prawidłowo i samodzielnie dokonuje
pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów
poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich
zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych
obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo
i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje
daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).
Bardzo dobry

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:

(bdb) 5

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie
i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100 (biegle w zakresie 30), stosuje
przemienność i łączność dodawania i mnożenia.
Zadania tekstowe: Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste
i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji
życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne: Umie praktycznie zastosować poznane
wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy.

Dobry

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:

(db) 4

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100,
rozumie mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje
działania w zakresie 30 z pojedynczymi błędami.
Zadania tekstowe: Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej
schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste
zadania z treścią.
Umiejętności praktyczne:. Umie praktycznie zastosować większość
poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu
i pieniędzy.

Dostateczny

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

(dst) 3

Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100,
mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy.
Zadania tekstowe: Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe
i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu
graficznego i działania arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne: Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu
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pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.
Dopuszczający

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

(dop) 2

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na
konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając błędy lub
działając na konkretach.
Zadania tekstowe: Z pomocą rozwiązuje proste zadania
jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku,
schematu graficznego i działania arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne: Z pomocą dokonuje prostych pomiarów
długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.

Niedostateczny

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

(ndst) 1

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w
zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30.
Zadania tekstowe: Nie rozwiązuje prostych zadań jednodziałaniowych
nawet z pomocą nauczyciela i nie potrafi ułożyć treści zadania
do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania
arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne: Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać
zadań z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń
pieniężnych.
Edukacja społeczno-przyrodnicza

Celujący

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym

(cel) 6

i społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze,
zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje i innych osób.

Bardzo dobry

Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór

(bdb) 5

roku, zna nazwy i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki
i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki
świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości
odżywcze mają mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, umie
opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych zawodach,
odróżnia drzewa i krzewy, stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega
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zasad i higieny.
Dobry

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy,

(db) 4

potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy
poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych
miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko,
warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek
dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny.

Dostateczny

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-

(dst) 3

przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące
zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad
higieny.
Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych,

Dopuszczający

usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie,

(dop) 2

nie potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin,
nie potrafi wymienić części składowych kwiatu, ma problem
z wymienianiem elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu
swojej okolicy, nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców,
z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze
przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list.

Niedostateczny

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je

(ndst) 1

obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Edukacja plastyczno-techniczna

Celujący

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich

(cel) 6

rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie
i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością
o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne.

Bardzo dobry

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo

(bdb) 5

podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace
w sposób twórczy.

Dobry

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są

(db) 4

zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca.

Dostateczny

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje
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(dst) 3

niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace
do końca.

Dopuszczający

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności

(dop) 2

z rozplanowaniem pracy.

Niedostateczny

Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo

(ndst) 1

szybko się zniechęca, nie kończy pracy
Edukacja muzyczna

Celujący

Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa,

(cel) 6

melodii, posiada zdolności muzyczne.

Bardzo dobry

Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe.

(bdb) 5
Dobry

Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy

(db) 4

wyklaskując podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.

Dostateczny

Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi

(dst) 3

wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.

Dopuszczający

Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut.

(dop) 2
Niedostateczny

Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub

(ndst) 1

w ogóle nie śpiewa.
Wychowanie fizyczne

Celujący

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim

(cel) 6

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń
stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę
w zawodach sportowych.

Bardzo dobry

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady

(bdb) 5

poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas
ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

Dobry

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych

(db) 4

gier zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
i zasad fair-play.

Dostateczny

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się

(dst) 3

do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady
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bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
Dopuszczający

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad

(dop) 2

poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

Niedostateczny

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega

(ndst) 1

zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw.

 Ocenianie podanych umiejętności dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym.
Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ocenia się stosownie do ich możliwości.

Zajęcia informatyczne
Celujący

Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Potrafi

(cel) 6

samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy
z przewidzianym programem komputerowym. Jest zaangażowany
w pracę i przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Bardzo dobry

Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności.

(bdb) 5

Zna możliwości programu na którym pracuje. Operuje poznaną
terminologią informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i
sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy.

Dobry

Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje

(db) 4

zagadnienia i nie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie
poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu nią się
posługuje. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem
brak mu staranności i systematyczności w działaniu.

Dostateczny

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem.

(dst) 3

Zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w
programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga ukierunkowania.
Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe
funkcje i opcje programu.

Dopuszczający

Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych

(dop) 2

w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji
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i pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie
wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się
w pracę.
Niedostateczny

Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych

(ndst) 1

objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych
i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę,
nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad
bezpieczeństwa.

Klasa III
Symbole cyfrowe

Edukacja polonistyczna

Celujący

Czytanie: Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

(cel) 6

tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.
Pisanie: Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem
prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady
ortograficzne, tworzy swobodne teksty.
Mówienie: Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod
względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np.
związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na
każdy temat. Zna i określa części mowy.

Bardzo dobry

Czytanie: Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl.III,

(bdb) 5

czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem
tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane.
Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego
słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania
pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony
temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.
Mówienie: Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi
poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć
i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa. Zna
i określa podstawowe części mowy.

Dobry

Czytanie: Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym

(db) 4

przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.
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Pisanie: Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu,
zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie
ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie
pojedyncze rozwinięte.
Mówienie: Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi,
poprawnymi pod względem językowym i logicznym. Rozpoznaje
podstawowe części mowy.
Dostateczny

Czytanie: Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny

(dst) 3

połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym
przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą
nauczyciela.
Pisanie: Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne
błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować
podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania
pojedyncze rozwinięte.
Mówienie: Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi,
popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy
lub zdania. Myli podstawowe części mowy.

Dopuszczający

Czytanie: Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi

(dop) 2

w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo
odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie
nie zawsze wydarzenia.
Pisanie: Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi
wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie
pojedyncze z pomocą nauczyciela. Rozpoznaje części mowy z pomocą
nauczyciela.
Mówienie: Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów
językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.

Niedostateczny

Czytanie: Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności

(ndst) 1

z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub
w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu,
nie czyta ze zrozumieniem
Pisanie: W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy,
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opuszcza lub przestawia litery i wyrazy, nie stosuje zasad
ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet
z pomocą nauczyciela.
Mówienie: Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania
odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi.
Nie rozpoznaje prawidłowo części mowy.
Edukacja matematyczna
Celujący

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:

(cel) 6

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie
i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową,
zna i stosuje kolejność wykonywania działań.
Zadania tekstowe: Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone
zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku,
schematu graficznego, działania arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne: Prawidłowo i samodzielnie dokonuje
pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów
poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich
zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych
obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo
i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze
i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).

Bardzo dobry

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:

(bdb) 5

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie
i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania
za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia,
rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe: Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste
i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji
życiowej, rysunku, działania arytmetycznych.
Umiejętności praktyczne: Umie praktycznie zastosować poznane
wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy.
Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

Dobry

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:
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(db) 4

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100,
mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.
Zadania tekstowe: Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie
tekstowe.
Umiejętności praktyczne: Umie praktycznie zastosować większość
poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu
i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

Dostateczny

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:

(dst) 3

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając
nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach.
Zadania tekstowe: Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem
z pomocą.
Umiejętności praktyczne: Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu
pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

Dopuszczający

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia:

(dop) 2

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na
konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub
działając na konkretach.
Zadania tekstowe: Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje
wyłącznie z pomocą nauczyciela. Umiejętności praktyczne. Z pomocą
dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń
pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne
godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo
zna skróty jednostek.

Niedostateczny

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

(ndst) 1

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu
w zakresie 1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie
100. Nie posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu
pozycyjnego.
Zadania tekstowe: Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą
nauczyciela.
Umiejętności praktyczne: Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń
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zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych
jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat.
Edukacja społeczno-przyrodnicza
Celujący

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna

(cel) 6

swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych
miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska
przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje
na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje
samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej.

Bardzo dobry

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada

(bdb) 5

o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega związki
przyczynowo skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża,
rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch
pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna
większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych
środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski
i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące
zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad
higieny.

Dobry

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-

(db) 4

przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący
w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany
zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na
drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje
rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu,
tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad
higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.

Dostateczny

Posiada wybiórcze wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska,

(dst) 3

środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze
miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste,
włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy
proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny.
Stara się przestrzegać norm społecznych.
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Dopuszczający

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada

(dop) 2

wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki
zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny
oleiste, włókniste

i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady

bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad
higieny, rzadko przestrzega norm społecznych.

Niedostateczny

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących

(ndst) 1

w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny
klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Edukacja plastyczno-techniczna

Celujący

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych

(cel) 6

rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie
i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością
o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy.

Bardzo dobry

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej

(bdb) 5

rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować
sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie
z tematem, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki
materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy
użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.

Dobry

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są

(db) 4

zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć
doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy
użytkowe.

Dostateczny

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje

(dst) 3

niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace
do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać
płaskie formy użytkowe według wzoru

Dopuszczający

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie

(dop) 2

z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza
prace do końca.
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Niedostateczny

Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę.

(ndst) 1
Edukacja muzyczna
Celujący

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje

(cel) 6

aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy
przed publicznością tańce.

Bardzo dobry

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy

(bdb) 5

solmizacyjne i wartości nut, improwizuje rytm w określonym metrum,
interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia
elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki.

Dobry

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia

(db) 4

nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy
rytmiczne i piosenki.

Dostateczny

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi

(dst) 3

wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy
solmizacyjne.

Dopuszczający

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela

(dop) 2

rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów.

Niedostateczny

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie

(ndst) 1

potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki.
Wychowanie fizyczne

Celujący

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

(cel) 6

z zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń
stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę
w zawodach sportowych

Bardzo dobry

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady

(bdb) 5

poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas
ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

Dobry

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych

(db) 4

gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
i zasad fair-play.

Dostateczny

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do

(dst) 3

zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa
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podczas ćwiczeń.
Dopuszczający

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich

(dop) 2

wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad
poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

Niedostateczny

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega

(ndst) 1

zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach
i zabawach.

Celujący

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie

(cel) 6

wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale
posługuje się wybranymi narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni
wykorzystać zdobyta wiadomości i umiejętności. Samodzielnie
i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na stronach www.
Edukacja informatyczna

Bardzo dobry

Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się

(bdb) 5

myszką. Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze.
Zna zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza
i powiększa, zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów.

Dobry

Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad.

(db) 4

Korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Posługuje się
narzędziami z Przybornika. Nie ma większych problemów użyciem
poznanych narzędzi oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania,
usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania elementów. Pisze za
pomocą klawiatury.

Dostateczny

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo

(dst) 3

zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów
posługuje się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych
narzędzi. Często potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików.
Uruchamia przeglądarkę, z pomocą wyszukuje informacje.

Dopuszczający

Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy

(dop) 2

posługując się wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera
i zamyka program Word ma problemy posługując się klawiszami.
Popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej,
jak i działania praktycznego.

31

II. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę:
Wyniki procentowe

Ocena

100%

6 (celująca)

99,9% - 90%

5 (bardzo dobra)

89,9% - 75%

4 (dobra)

74,9% - 50%

3 (dostateczna)

49,9% - 30%

2 (dopuszczająca)

29,9% - 0%

1(niedostateczna)

III. Klasyfikacja błędów:
Dyktanda- ocenia się ilość błędów ortograficznych, literowych i interpunkcyjny.
Błędy pierwszego

Do błędów I° zalicza się : błędy ortograficzne tj. rz, ż, ó, u, ch, h oraz

stopnia I°

używanie wielkiej litery w odpowiednich przypadkach.

Błędy drugiego
stopnia II°

Do błędów II° zalicza się: zmiękczenia , znaki interpunkcyjne

literowe. Trzy błędy interpunkcyjne to jeden błąd I°; dwa błędy II° to
jeden błąd I°; brak kropki na zakończenie zdania to błąd II°

Ocena

Ilość błędów

6

0-1

0-1 błędów II° bez błędów I°

5

2

2 błędy II° lub 1 błąd I°

4

3-4

3-4 błędy II° lub 2 błędy I°

3

5-6

5-6 błędów II° lub 3 błędy I°

2

7-8

7-8 błędów II° lub 4 błędy I°

1

i błędy

9
i więcej

9 i więcej błędów II° lub 5 i więcej błędów I°

 Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są
dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.
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3.2. Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla I
etapu edukacyjnego
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego zawierają następujące treści:
I.

Cele PZO

II.

Zasady PZO

III.

Treści podlegające ocenie

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

V.

Skala ocen

VI.

Kryteria oceniania

VII.

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

VIII.

Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach

IX.

Poprawa ocen

I.

Cele PZO

1.

Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.

2.

Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie.

3.

Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4.

Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu.

5.

Informowanie

rodziców

(opiekunów

prawnych)

o

postępach,

trudnościach

lub specjalnych uzdolnieniach dziecka.
6.

Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego
nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

II.
1.

Zasady PZO
Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań
i zasadach oceniania z języka angielskiego.

2.

Prace klasowe (testy) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny
na lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.
(jednak nie później niż w czasie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły).
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3.

Prace klasowe (testy) zapowiadane są z 1-tygodniowym wyprzedzeniem i mogą być
przez ucznia poprawione zgodnie z przyjętymi kryteriami.

4.

Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika
i ćwiczeniówki.

III.

Treści podlegające ocenie na języku angielskim.

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów
oraz postępy poczynione przez ucznia. Ocenę opisową z języka angielskiego otrzymują
uczniowie na podstawie obserwacji prowadzonych przez nauczyciela w następujących
obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo oraz rozwój emocjonalnospołeczny.
Ocenie podlegają:
1.

Sprawdziany pisemne (testy 1 -godzinne z danego działu, kartkówki,; wszelkie prace
pisemne, w tym wszelkie pomiary dydaktyczne).

2.

Praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie).

3.

Samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia)

4.

Wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, aktywność.

5.

Wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, karty pracy.

6.

Czytanie z zachowaniem właściwej wymowy i tempa.

7.

Zeszyt (poprawność językowa i gramatyczna, notatki, prace domowe).

8.

Zeszyt ćwiczeń (poprawność językowa i gramatyczna wykonanych ćwiczeń oraz
staranność).

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

1. Na koniec każdego rozdziału przeprowadzana jest praca klasowa, sprawdzająca
opanowanie przez ucznia określonego materiału.
2. Podczas lekcji przeprowadzane są również zapowiedziane lub niezapowiedziane
kartkówki.

V.
1.

Skala ocen
Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen 1 - 6.
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2.

Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:

waga 3- prace klasowe, konkursy zewnętrzne,
waga 2- kartkówki, odpowiedź ustna,
waga 1- aktywność, praca na lekcji, projekty, dodatkowe karty pracy, zadania.
3.

W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach
cząstkowych plusy (+) i minusy (-).

4.

Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Cztery
znaki plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).

5.

Brak przygotowanie do lekcji zaznaczane jest minusem (-). Cztery minusy równają
się jedynce.

6.

Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:
Ocena/zapis

VI.

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90-99%

Dobry (4)

75- 89%

Dostateczny (3)

50-74%

Dopuszczający (2)

30-49%

Niedostateczny (1)

0-29%

Kryteria oceniania

1. Ocena śródroczna i roczna jest w formie oceny opisowej.
2. Ocena śródroczna oraz roczna wyrażona jest w następującej formie:
•

Uczeń/Uczennica wspaniale opanował(a) materiał z języka angielskiego.

(Zakres materiału zawarty w ogólnych kryteriach oceniania, odpowiadający ocenie celującej).
•

Uczeń/Uczennica na poziomie bardzo dobrym opanował(a) materiał z języka
angielskiego. (Zakres materiału zawarty w ogólnych kryteriach oceniania,
odpowiadający ocenie bardzo bardzo dobrej).

•

Uczeń/Uczennica na poziomie dobrym opanował(a) materiał z języka angielskiego.

(Zakres materiału zawarty w ogólnych kryteriach oceniania, odpowiadający ocenie dobrej).
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•

Uczeń/Uczennica na poziomie dostatecznym opanował(a) materiał z języka
angielskiego.

(Zakres materiału zawarty w ogólnych kryteriach oceniania, odpowiadający ocenie
dostatecznej).
•

Uczeń/ Uczennica poziomie słabym opanował(a) materiał z języka angielskiego.

(Zakres materiału zawarty w ogólnych kryteriach oceniania, odpowiadający ocenie
dopuszczającej).
•

Uczeń/ Uczennica poziomie bardzo słabym opanował(a) materiał z języka
angielskiego.

(Zakres materiału zawarty w ogólnych kryteriach oceniania, odpowiadający ocenie
niedostatecznej).
3. Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych
(uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria, jako całość najbliższe jest jego sprawdzonym
osiągnięciom):
1. Ocena celująca:
a) uczeń w całości opanował wiadomości i umiejętności zawarte w Podstawie
Programowej,
b) uczeń wypowiada się płynnie, bez wahania,
c) poprawnie posługuje się poznanymi strukturami gramatycznymi,
d) stosuje szeroki zakres słownictwa,
e) rozumie sens różnorodnych tekstów oraz dialogów,
f) potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela,
g) pisze zdania zawierające poznane struktury gramatyczne oraz słownictwo,
h) recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki,
i) współpracuje z rówieśnikami,
j) pracuje systematycznie, z dużym zaangażowaniem, wykazuje się indywidualną pracą,
k) wzorowo i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń,
l) podchodzi twórczo do prac projektowych.
2. Ocena bardzo dobra:
a) uczeń zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,
b) uczeń poprawnie wymawia i zapisuje wszystkie poznane słowa i wyrażenia,
c) uczeń zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
d) popełnia sporadyczne błędy leksykalno – gramatyczne, które potrafi samodzielnie
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poprawić,
e) uczeń rozumie polecenia nauczyciela,
f) uczeń poprawnie rozwiązuje zadania ćwiczące umiejętność słuchania ze
zrozumieniem,
g) wypowiedzi ucznia są płynne,
h) uczeń potrafi uzyskać i przekazać wymagane informacje,
i) uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury.
3. Ocena dobra:
a) uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
b) uczeń zwykle poprawnie zapisuje i wypowiada poznane słownictwo i wyrażenia,
c) uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno – gramatyczne,
d) uczeń rozumie polecenia nauczyciela,
e) uczeń poprawnie rozwiązuje zadania sprawdzające umiejętność słuchania ze
zrozumieniem,
f) wypowiedzi ucznia są dość płynne,
g) uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
h) wypowiedzi ucznia są w miarę logiczne i spójne,
i) uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury,
j) uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno – gramatyczne, nie zakłócające
komunikacji,
4. Ocena dostateczna:
a) uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
b) uczeń popełnia sporo błędów w wymowie i zapisie słów i wyrażeń,
c) uczeń zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
d) uczeń popełnia sporo błędów leksykalno – gramatycznych w trudniejszych zdaniach,
e) uczeń rozumie polecenia nauczyciela,
f) uczeń częściowo poprawnie rozwiązuje zdania ćwiczące umiejętność słuchania
ze zrozumieniem,
g) wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne,
h) uczeń uzyskuje i przekazuje większość istotnych informacji,
i) uczeń stosuje słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie do formy wypowiedzi,
j) uczeń popełnia sporo błędów leksykalno – gramatycznych.
5. Ocena dopuszczająca:
a) uczeń zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
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b) uczeń popełnia liczne błędy w zapisie i wymowie podstawowych słów i wyrażeń,
c) uczeń zna proste, elementarne struktury gramatyczne,
d) uczeń popełnia liczne błędy leksykalno – gramatyczne we wszystkich typach zdań,
e) uczeń rozumie polecenia nauczyciela,
f) uczeń w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania ćwiczące umiejętność słuchania
ze zrozumieniem – rozumie pojedyncze słowa,
g) wypowiedzi ucznia nie są płynne,
h) uczeń uzyskuje i otrzymuje niewielką część istotnych informacji,
i) uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur gramatycznych.
6. Ocena niedostateczna:
a) uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,
b) uczeń nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym
poziomie trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach
i umiejętnościach są rozległe.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1.

Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w e-dzienniku i zeszycie przedmiotowym.

2.

Obszary oceniania:

a. Wypowiedzi pisemne:
 testy;
 sprawdziany;
 kartkówki;
 prace domowe.
b.

Wypowiedzi ustne:
 aktywność (kreatywność) na lekcjach;
 wypowiedzi ustne na zadany temat;

c.

Zadania praktyczne:
 twórcze przygotowanie do lekcji;
 praca w grupie;
 prace nadobowiązkowe, jak np.: realizacja projektu (gazetka, album, plakat)

38

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie
na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
6. Ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są na miesiąc przed
klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych
ocenach śródrocznych/rocznych .

IX. Poprawa oceny.
1. Każdą ocenę uczeń może poprawić w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.
2. Ocena z poprawy jest wpisana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do

średniej.

3.3. Zasady ocenianie zachowania uczniów klas I-III
1. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :
a) opinię innych nauczycieli ucznia,
b) opinię nie dydaktycznych pracowników szkoły,
c) opinię kolegów i koleżanek,
d) samoocenę ucznia.
2. Przy formułowaniu oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas
zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych.
3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej.

39

4. Oceniając zachowanie ucznia wychowawca bierze pod uwagę wymagania zawarte
w rozporządzeniu MEN dotyczące oceniania:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
5. Ocena śródroczna i końcowa z zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy
i uwzględnia:
5.1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
Uczeń
a) punktualnie przychodzi na lekcje,
b) nie posiada godzin nieusprawiedliwionych,
c) przynosi przybory szkolne i jest przygotowany do zajęć,
d) pilnie uważa na lekcjach,
e) uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i sportowych,
f) aktywnie uczestniczy w życiu klasy,
g) wykazuje dużą aktywność własną,
h) bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych,
i) umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawą na uroczystościach
szkolnych i państwowych.
5.2. Kulturę osobistą:
Uczeń
a) przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole,
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b) przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania,
c) potrafi opanować własne negatywne emocje, a ujawniać swoje pozytywne,
d) szanuje własność osobistą i społeczną,
e) prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
f) posiada wysoką kulturę osobistą,
g) ubiera się w sposób estetyczny, zgodny z regulaminem szkoły,
h) szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i inne osoby,
i) w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób
starszych zarówno w szkole jak i poza nią,
j) jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy,
k) nosi odpowiedni strój szkolny.
5.3. Zachowania społeczne:
Uczeń
a) podczas lekcji i przerw jest wrażliwy na potrzeby innych,
b) reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej,
c) samowolnie nie opuszcza terenu szkoły,
d) dba o honor i tradycje szkoły,
e) zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą bez poważnych zastrzeżeń,
f) wywiązuje się z powierzonych zadań,
g) angażuje się w życie klasy, szkoły,
h) respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie
i innych.
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4. Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów
w klasach IV-VIII
4.1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego
PZO z języka polskiego zawiera następujące treści:
I.
II.

Cele PZO
Zasady PZO

III.

Treści podlegające ocenie

IV.

Sposobu oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Skala ocen
Kryteria oceniania
Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka
polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji,
powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem ( jednak nie później
niż w czasie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły).
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3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany różnego rodzaju testy –
zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe mogą być przez ucznia
poprawione zgodnie z przyjętymi kryteriami.
5. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika lub
lektury.
6. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych
sankcji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował
sprawdzian, oddanie wypracowania lub opracowanie lektury, kartkówki z trzech ostatnich
lekcji, pracy zadanej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
7. Zadania powinny być wykonywane w terminie. Za ich brak, który nie został zgłoszony na
początku lekcji, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uzupełnienie zadania musi odbyć się
w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. W przypadku tygodniowej nieobecności bądź
dłuższej, nie później niż w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
8. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
9. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym semestrze,
można obniżyć ocenę o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie na języku polskim
Ocenie podlegają:
1.

Sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z danego działu, testy,

kartkówki, dyktanda; wszelkie prace pisemne, w tym wszelkie pomiary dydaktyczne);
2.

Praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie);

3.

Samodzielne zadanie w domu ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia);

4.

Wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie; aktywność;

5.

Wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń,

redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem
nauczania;
6.

Recytacja z pamięci (wiersz i proza);

7.

Czytanie z zachowaniem zasad artykulacji;
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8.

Zeszyt (poprawność językowa, notatki, zadania);

9.

Zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz

staranność).

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1.

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

2.

W zeszycie przedmiotowym uczeń zamieszcza notatki w formie ustalonej przez

nauczyciela.
3.

Testy, prace klasowe, sprawdziany, dyktanda są obowiązkowe i zapowiedziane,

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4.

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać ich z całą klasą, to powinien

to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty przeprowadzenia pracy.
5.

Poprawa ocen niedostatecznych z prac pisemnych jest dobrowolna i musi odbywać

się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia
pracy. Poprawę uczeń pisze tylko raz. Każdorazowa ocena jest wpisywana do e-dziennika.
6.

Kartkówka jest formą sprawdzianu bieżącego. Swoim zakresem treści obejmuje

maksimum 3 jednostki tematyczne. Kartkówki mogą zostać wklejone do zeszytu.
7.

Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac kontrolnych w ciągu 14 dni

roboczych.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu
wg poniższych zasad:
8.

Uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu

ich przez nauczyciela.
9.

Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne są oddawane uczniom do domu

do wglądu rodziców. Kartkówki mogą zostać wklejone do zeszytu.
10.

Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace kontrolne uczniów do końca roku

szkolnego.
11.

Uczeń ma obowiązek starannie i systematycznie wykonywać zadania.

12.

Nieodrobienie zadania lub brak zeszytu przedmiotowego może być podstawą

do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
13.

Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe,

zlecone przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. Za wykonanie dodatkowych
prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą
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lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą
do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej, chyba,
że uczeń odstąpił od zobowiązania.
14.

Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad

pracy na lekcji.
15.

Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole w terminie

jednego tygodnia od czasu powrotu do szkoły
16.

Oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela.

17.

Ocena śródroczna i roczna, jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Ocena

niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
18.

Na ocenę końcową większy wpływ mają oceny cząstkowe z testów, prac klasowych

i sprawdzianów obejmujących większą partię materiału oraz oceny z odpowiedzi na lekcjach
powtórzeniowych i syntetyzujących, niż oceny cząstkowe za pozostałe formy aktywności
ucznia. Oceny te mogą podwyższyć lub obniżyć notę śródroczną lub roczną.
19.

Jeśli uczeń opuścił 50 % lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny, nie jest

klasyfikowany.
20.

Miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia w formie ustnej
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
21.

Uczeń ma prawo być trzy razy nieprzygotowany w ciągu semestru do zajęć

lekcyjnych. – nie dotyczy lektur, prac kontrolnych, zapowiedzianych ustnych powtórzeń. Fakt
nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, pracy zadanej
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

V. Skala ocen
1.

Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę od 1-6.

2.

Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 - prace klasowe, wypracowania, sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne

waga 2 - kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne
waga 1 - aktywność, zadania, inne, recytacja
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:
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Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90%-99,9%

Dobry (4)

89,9% - 75%

Dostateczny (3)

74.9%-50%

Dopuszczający (2)

49,9%30%

Niedostateczny (1)

29%-0%

VI . Kryteria oceniania
Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych (uczeń
otrzymuje stopień, którego kryteria, jako całość najbliższe jest jego sprawdzonym
osiągnięciom):
1. Ocena celująca
Uczeń:
a. samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
b. czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane
w programie,
c. potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację,
d. wykazuje się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela,
e. w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem,
f. aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem
polskim,
g. wykazuje się indywidualną i twórczą pracą w zakresie realizowanego programu,
h. reprezentuje klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych np. w polonistycznym,
ortograficznym, recytatorskim itp., kwalifikując się do dalszego etapu,
i. poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach,
j. regularnie odrabia zadania,
k. systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej,
l. starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data).
2. Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
a. w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie,
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b. wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na poziomie o znacznym stopniu trudności,
c. samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia,
d. czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby
samodzielnej interpretacji,
e. przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje,
f. wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny,
g. pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
h. wszystkie zadania wykonuje w terminie,
i. wykonuje prace nieobowiązkowe,
j. sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.
3. Ocena dobra:
Uczeń:
a. w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki,
b. opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,
c. samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą
nauczyciela,
d. czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
e. w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych
i stylistycznych,
f. stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów,
g. bierze czynny udział w lekcji,
h. regularnie odrabia zadania, czasem także nieobowiązkowe,
i. wykonuje zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełnia
ewentualne braki,
j. ma zeszyt, wykazuje się pracą własną.
4. Ocena dostateczna:
Uczeń:
a. posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest
fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem,
b. opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym,
c. trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
d. umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego
wzorca,
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e. wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty,
nie popełnia rażących błędów językowych,
f. pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę,
g. sporadycznie zabiera głos na lekcji,
h. odrabia obowiązkowe zadania.
5. Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
a. ma duże braki w wiedzy,
b. wykazuje się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu
wiedzy z języka polskiego,
c. nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela,
d. nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,
e. wykonuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe,
wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności,
f. w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo
i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
g. nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy,
h. często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej,
i. nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej.
6. Ocena niedostateczna:
Uczeń:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego,
b. nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
c. wykazuje się niechęcią do nauki,
d. nie rozumie poleceń nauczyciela,
e. nie odrabia prac domowych,
f. nie pracuje w czasie pracy własnej.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w e-dzienniku.
2. Obszary oceniania:
A. Wypowiedzi pisemne:
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a.

testy

b.

prace klasowe (wypracowania)

c.

sprawdziany

d.

kartkówki

e.

dyktanda

B. Wypowiedzi ustne:
a.

aktywność (kreatywność) na lekcjach

b.

wypowiedzi ustne na zadany temat

c.

recytacja

d.

opowiadanie odtwórcze i twórcze

e.

udział w dyskusji (argumentowanie, wnioskowanie, przemówienie).

C. Zadania praktyczne:
a.

twórcze przygotowanie do lekcji

b.

praca w grupie

c.

inscenizacja

d.

prezentacja referatu bądź informacji przygotowanych samodzielnie

e.

prace nadobowiązkowe, jak np.: realizacja projektu (gazetka, album, plakat, pomoc

dydaktyczna, audycja radiowa, nagranie, ankieta itp.)
f.

przygotowanie i przeprowadzenie zleconej części lekcji.

VIII. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów)
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/ informację.
3. Rodzic / opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.

IX. Poprawa oceny
1.

Uczeń może poprawić każdą pracę klasową i kartkówkę.

2.

Kartkówki i prace klasowe poprawione mogą być poza zajęciami lekcyjnymi

w terminie dwóch tygodni po oddaniu prac.
3.

Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych nie zmieniają się kryteria oceniania, a oceny

wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
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Uczeń musi poprawić pracę klasową, z której otrzymał ocenę niedostateczną

4.

w terminie uzgodnionym przez nauczyciela(poza zajęciami lekcyjnymi), nie później niż dwa
tygodnie od oddania pracy.
5.

Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona

do średniej.

4.2. Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego zawierają następujące treści:
I.
II.

Cele PZO
Zasady PZO

III.

Treści podlegające ocenie

IV.

Sposoby oraz Częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Skala ocen
Kryteria oceniania
Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.
2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu.
5. Informowanie

rodziców

(opiekunów

prawnych)

o

postępach,

trudnościach

lub specjalnych uzdolnieniach dziecka.
6. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego
nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
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II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań
i zasadach oceniania z języka angielskiego.
2. Prace klasowe (testy) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny
na lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.
(jednak nie później niż w czasie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły).
3. Prace klasowe (testy) zapowiadane są z 1-tygodniowym wyprzedzeniem i mogą być
przez ucznia poprawione zgodnie z przyjętymi kryteriami.
4. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika
i ćwiczeniówki.
5. Cztery razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez
żadnych sankcji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel
zaplanował test, kartkówkę z trzech ostatnich lekcji, pracy zadanej z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
podjął dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie
decyduje nauczyciel.
7. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym
semestrze, można obniżyć ocenę o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie na języku angielskim.
Ocenie podlegają:
1. Sprawdziany pisemne (testy 1 -godzinne z danego działu, kartkówki,; wszelkie prace
pisemne, w tym wszelkie pomiary dydaktyczne).
2. Praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie).
3. Samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia)
4. Wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie; aktywność.
5. Wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie
tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania.
6. Czytanie z zachowaniem właściwej wymowy i tempa.
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7. Zeszyt (poprawność językowa i gramatyczna, notatki, prace domowe).
8. Zeszyt ćwiczeń (poprawność językowa i gramatyczna wykonanych ćwiczeń
oraz staranność).

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1.Na koniec każdego rozdziału przeprowadzana jest praca klasowa, sprawdzająca
opanowanie przez ucznia określonego materiału.
2.Podczas lekcji przeprowadzane są również zapowiedziane lub niezapowiedziane
kartkówki.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen 1 - 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
a. waga 3- prace klasowe, konkursy zewnętrzne,
b. waga 2- kartkówki, odpowiedź ustna,
c. waga 1- aktywność, praca na lekcji, projekty, dodatkowe karty pracy, zadania.
3. W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach
cząstkowych plusy (+) i minusy (-).
4. Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Cztery
znaki plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
5. Brak przygotowanie do lekcji zaznaczane jest minusem (-). Cztery minusy równają
się jedynce.
6. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:
Ocena/zapis

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90-99%

Dobry (4)

75- 89%

Dostateczny (3)

50-74%

Dopuszczający (2)

30-49%

Niedostateczny (1)

0-29%
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VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
2. Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych
(uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria, jako całość najbliższe jest jego sprawdzonym
osiągnięciom):
Ocena celująca
Uczeń spełnia kryteria na ocenę celującą. Ma opanowaną wiedzę z podstawy programowej
w 100%. Ocenę celującą otrzymują także laureaci konkursów i olimpiad językowych.
Ocena bardzo dobra
Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia
Uczeń:
• zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie
poprawić.
Umiejętności
RECEPCJA
• rozumie polecenia nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.
PRODUKCJA
• wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
• wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,
• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,
• uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena dobra
Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia
Uczeń:
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• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.
Umiejętności
RECEPCJA
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
PRODUKCJA
• wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji,
• uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.
Ocena dostateczna
Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia
Uczeń:
• zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.
Umiejętności
RECEPCJA
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela,
• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.
PRODUKCJA
• wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
• uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
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• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają jednak
komunikacji.
Ocena dopuszczająca
Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia
Uczeń:
• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
• popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.
Umiejętności
RECEPCJA
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela,
• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,
• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na
czytanie.
PRODUKCJA
• wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania, w formie
pisemnej dwa - trzy zdania,
• uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
• uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.
Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował
podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet
z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe,
że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
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1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w e-dzienniku i zeszycie przedmiotowym.
2. Obszary oceniania:
b. Wypowiedzi pisemne:
 testy;
 sprawdziany;
 kartkówki;
 różne formy wypowiedzi pisemnej (np. e-mail, list, zaproszenie);
 prace domowe.
b.

Wypowiedzi ustne:
 aktywność (kreatywność) na lekcjach;
 wypowiedzi ustne na zadany temat;
 udział w dyskusji (argumentowanie, wnioskowanie).

c.

Zadania praktyczne:
 twórcze przygotowanie do lekcji;
 praca w grupie;
 prezentacja referatu bądź informacji przygotowanych samodzielnie;
 prace nadobowiązkowe, jak np.: realizacja projektu (gazetka, album, plakat, pomoc
dydaktyczna, audycja radiowa, nagranie, ankieta itp.);
 przygotowanie i przeprowadzenie zleconej części lekcji.

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.
4. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
5. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie
na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
6. Ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są na miesiąc
przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych
ocenach śródrocznych/rocznych .
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IX.

Poprawa oceny
1. Ocena z poprawy z poprawy jest wpisana do e-dziennika jako ocena poprawiona

i jest liczona do średniej.

4.3. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego
PZO z języka niemieckiego zawierają następujące treści :
I.
II.

Cele PZO.
Zasady PZO.

III.

Treści podlegające ocenie.

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Skala ocen.
Kryteria oceniania.
Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
Sposoby informowania rodziców ( prawnych opiekunów ) o ocenach.
Poprawa ocen.

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych
(postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców ( prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach ,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej .

II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje uczniów ,
jaki będzie zakres wymagań oraz o sposobie i zasadach nauczania ( w razie
potrzeby nauczyciel przypomina te zasady częściej ).
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2. Prace klasowe, sprawdziany gramatyczne są obowiązkowe. Uczeń nieobecny
powinien zgłosić się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy.
3. Prace klasowe, sprawdziany gramatyczne zapowiadane są z 1 – tygodniowym
wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z wyżej wymienionych
sprawdzianów ( tylko jeden raz poprawia daną pracę ).
4. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
podjął dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie
decyduje nauczyciel.
5. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną obniżyć o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.
6. Prace klasowe, sprawdziany gramatyczne muszą być przez ucznia poprawione
jeśli otrzyma ocenę niedostateczną.
7. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt przedmiotowy i zeszyt
ćwiczeń oraz podręcznik przynajmniej jeden na dwie osoby.
8. Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został wcześniej zgłoszony
przez ucznia) uczeń otrzymuje minus. Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotnie w ciągu
semestru nieprzygotowanie do zajęć.
9. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela jeżeli nie rozumie partii
materiału, gdy chce wyjaśnić wątpliwości oraz gdy chce skonsultować się
co do właściwego wykonania jakiegoś zadania.
10. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole będzie miał wyznaczony czas
na nadrobienie braków. W tym czasie nie będzie oceniany.

III. Treści podlegające ocenie
Ocenie podlegają :
1. odpowiedzi ustne (opowiadania, teksty tematyczne),
2. inscenizacje, dialogi,
3. prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany gramatyczne, streszczenia tekstu,
kartkówki z 1 – 3 ostatnich tematów),
4. samodzielna ustna praca ucznia
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IV. Sposoby oraz częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów
1. Odpytywanie z zadanej ustnie pracy domowej – według decyzji nauczyciela..
2. Prace klasowe – przynajmniej 2 w ciągu semestru.
3. Sprawdziany gramatyczne, kartkówki z gramatyki i leksyki – według decyzji
nauczyciela, przynajmniej 2 w ciągu semestru

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę od 1 do 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
Waga 3 – prace klasowe, sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne
Waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy wewnętrzne
Waga 1 – aktywność, zadania
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową
celujący (6)

100%

bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

dobry (4)

75% -89,9%

dostateczny (3)

50% - 75,9%

dopuszczający (2)

30% - 49,9%

niedostateczny (1)

poniżej 0 - 29%

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym.
2. Ocena semestralna składa się z ocen cząstkowych, sprawdzających następujące
wiadomości:
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a) - odpowiedzi ustne – opowiadanie tekstu, recytacja wiersza lub nauczenie
się
b) tekstu na pamięć,
c) - czytanie – poprawność, czytanie sprawdzane jest po uprzednim
przećwiczeniu
d) tekstu w domu. Oceniana jest płynność oraz poprawne akcentowanie.
e) - sprawdziany gramatyczne, testy, kartkówki,
f) - prace pisemne – dyktanda, streszczenia testów, wypracowania,
g) - samodzielne przygotowanie przez ucznia testu – opowiadanie jego treści,
recytacja wiersza,
h) - aktywność uczniów na lekcji.

VIII. Sposoby informowania rodziców / prawnych opiekunów
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację
3. Rodzic/ opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.

IX. Poprawa ocen.
1. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.

4.4. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego
PZO z języka rosyjskiego zawierają następujące treści:
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
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VIII. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach
IX. Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych postępach i brakach.
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje uczniów, jaki będzie
zakres wymagań oraz o sposobie i zasadach nauczania.
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń nieobecny powinien zgłosić się do nauczyciela
i uzgodnić z nim termin napisania pracy.
3. Prace klasowe zapowiadane są co najmniej z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z wyżej wymienionych
sprawdzianów (tylko jeden raz poprawia daną pracę).
4. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
oraz podręcznik.
5. Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowanie do zajęć.
6. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela jeżeli nie rozumie partii materiału,
gdy chce wyjaśnić wątpliwości oraz gdy chce skonsultować się co do właściwego
wykonania jakiegoś zadania.
7. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole będzie miał wyznaczony czas na
nadrobienie braków. W tym czasie nie będzie oceniany.
8. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
podjął działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.
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9. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną obniżyć o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie z języka rosyjskiego
Ocenie podlegają:
1. odpowiedzi ustne (opowiadania, teksty tematyczne, znajomość słownictwa z ostatnich
lekcji),
2. inscenizacje, dialogi,
3. prace pisemne (prace klasowe, kartkówki gramatyczne, kartkówki z 1 – 3 ostatnich
tematów),
4. zadania wykonywane na lekcji
5. aktywność na lekcji
6. prace dodatkowe dla chętnych

IV. Sposoby oraz częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów
1. Odpytywanie z zadanej partii materiału – według decyzji nauczyciela.
2. Prace klasowe – przynajmniej 1 w ciągu semestru.
3. Kartkówki z gramatyki i leksyki – według decyzji nauczyciela, przynajmniej
2 w ciągu semestru.
4. Ocena aktywności i pracy na lekcji – według decyzji nauczyciela.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę od 1 do 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 – prace klasowe, sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne
waga 1 – aktywność, zadania, praca na lekcji, inne
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:
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celujący (6)

100%

bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

dobry (4)

75% -89,9%

dostateczny (3)

50% - 75,9%

dopuszczający (2)

30% - 49,9%

niedostateczny (1)

poniżej 0 - 29%

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
2. W celu sprawiedliwego i pełnego oceniania osiągnięć uczniów wprowadzono
następujące kryteria wystawiania ocen cząstkowych, składających się później
na ocenę końcową (na semestr I i na koniec roku):
2.1. Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który:
a) aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace dodatkowe, bierze udział
w konkursach
b) zdobył 100% wiedzy z podstawy programowej danej klasy.
2.2. Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który:
a) w najwyższym stopniu opanował pisownię i błędy ortograficzne zdarzają mu się bardzo
rzadko,
b) czyta bezbłędnie z dobrą wymową,
c) z odpowiedzi ustnych otrzymuje 5 lub 6,
d) z prac pisemnych otrzymuje 4, 5 lub 6,
e) jest przygotowany do każdej lekcji, czego dowodem jest duża aktywność na lekcji.
2.3. Ocenę dobrą (4) może otrzymać uczeń, który:
a) z odpowiedzi ustnych otrzymuje 4, 5,
b) z prac pisemnych dostaje 4, 5 rzadziej 3,
c) czyta płynnie, ale zdarzają mu się błędy w wymowie,
d) zdarzają mu się pojedyncze przypadki nieprzygotowania do lekcji. Braki te szybko zostają
nadrobione.
2.4. Ocenę dostateczną (3) może otrzymać uczeń, który:
a) z odpowiedzi ustnych otrzymuje przeważnie 3,
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b) czyta niezbyt płynnie, robi błędy, czasami przekręca wyrazy,
c) dość często zdarza mu się nie przygotować się do lekcji. Zaległości nadrabia z dużym
opóźnieniem.
2.5. Ocenę dopuszczającą (2) może otrzymać uczeń, który:
a) ma poważne problemy z wypowiadaniem się (przekręca wyrazy)
b) często jest nieprzygotowany do lekcji,
c) ma trudności ze zrozumieniem wypowiedzi nauczyciela oraz nagrań i tekstów, ale usiłuje
opanować materiał
2.6. Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń, który :
a) nie zna liter (klasa VII)
b) nie opanował pisowni, nie jest w stanie napisać kilku zdań,
c) nie umie czytać,
d) nie przygotowuje się do lekcji
e) nie próbuje korzystać z szansy poprawy, nie wykazuje chęci do pracy
f) nie pracuje na lekcji oraz nie przynosi podręcznika, zeszytu i zeszytu ćwiczeń.
g) nie wykonuje poleceń nauczyciela.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku.
2. Ocena semestralna składa się z ocen cząstkowych za:
a) odpowiedzi ustne,
b) kartkówki leksykalne i gramatyczne
c) prace klasowe
d) aktywność uczniów na lekcji.

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.
4. Uczeń otrzymuje pracę klasową do wglądu przez rodziców i przynosi ją na następną
lekcję podpisaną przez rodziców.
5. Nauczyciel udziela wszelkich wyjaśnień, co do wystawionej oceny.
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6. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.

IX. Poprawa ocen
1. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową i kartkówkę.
2. Kartkówki i prace klasowe poprawiane mogą być poza zajęciami lekcyjnymi w terminie
dwóch tygodni po oddaniu prac.
3. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych nie zmieniają się kryteria oceniania, a oceny
wpisywane są do e-dziennika jako oceny poprawione i są liczone do średniej.
4. Uczeń musi poprawić pracę klasową, z której otrzymał ocenę niedostateczną w terminie
uzgodnionym przez nauczyciela (poza zajęciami lekcyjnymi), nie później niż dwa
tygodnie od oddania pracy.

4.5. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii
PZO z historii zawiera następujące treści :
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
IX. Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach).
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2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach
oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

II. Zasady PZO
1. Oceniamy:
- systematycznie
- rzetelnie
- sprawiedliwie
2. Uczeń ma prawo czterokrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np.
- brak pracy domowej
- brak zeszytu przedmiotowego
- brak zeszytu ćwiczeń
- brak pomocy potrzebnych do lekcji
- niegotowość do odpowiedzi
3. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów.
4.

Po

wykorzystaniu

limitu

określonego

powyżej,

uczeń

otrzymuje

za

każde

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną . Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli
zgłosi brak nieprzygotowania, które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie
przez rodzica/prawnego opiekuna.
5. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.
6. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych odpowiedzi,
aktywna praca w parach lub grupach może być oceniania plusami „+” ( za 4 „+” uczeń
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otrzymuje ocenę bardzo dobrą) . Brak aktywnego udziału w zajęciach, np. nie wykonywanie
zadań, nieumiejętność odpowiedzi nawet na proste pytania dotyczące tematu lekcji może być
oceniania minusami „- „ ( za 4 „- „ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną).
7. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Uczeń, który opuścił pracę klasową po powrocie do szkoły ma dwa tygodnie na napisanie
zaległego sprawdzianu. Okres dwutygodniowy przysługuje uczniom, którzy byli dłużej
nieobecni (co najmniej tydzień). W przypadku nieobecności krótszej niż tydzień uczeń ma
obowiązek napisać zaległy sprawdzian, test kompetencji, kartkówkę na kolejnej lekcji
po powrocie do szkoły.
9. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jak również inne oceny ze sprawdzianu
w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela- w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.
Każdą pracę klasową, sprawdzian, test kompetencji uczeń może poprawić tylko jeden raz,
bez względu na to, jaką ocenę otrzymał. Jeżeli uczeń na poprawie otrzyma gorszą ocenę,
ocena zostanie wpisana.
10. Ściąganie na pracy klasowej, sprawdzianie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej.
11. Jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony
nauczyciela

lub

innego

ucznia.

Warunkiem

jest

aktywna

obecność

na

lekcji

lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.
12. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole. Okres ten trwa od 3 do 7 dni
(w zależności od długości absencji) .
13. Nauczyciel uwzględnia podczas pracy na lekcji oraz przy ocenianiu uczniów
indywidualne wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach.
14. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
15. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
nie podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym
semestrze, można obniżyć ocenę o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
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III. Treści podlegające ocenie
Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne.

1. Pisemne:
- odpowiedź na pytania
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń
- testy
- kartkówki
2. Ustne:
- udział w dyskusji
- kilkuzdaniowa wypowiedź
- prezentacja pracy własnej lub grupy
3. Praktyczne:
- posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, tekstem źródłowym
- współpraca w grupie
- wytwory pracy np. album, praca plastyczna, słownik
- gromadzenie i segregacja materiałów
- samokształcenie
Ocenie podlegają:
- sprawdziany wiadomości
- odpowiedzi ustne
- kartkówki ( obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, mogą nie być zapowiadane)
- aktywność na lekcji ( 4 plusy – ocena bardzo dobra)
- zeszyt ćwiczeń
- dodatkowe prace, np. referaty, wywiady, prezentacje multimedialne, itp.
- prace domowe (4 minusy- ocena niedostateczna)
- zeszyt przedmiotowy.

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Odpytywanie z zadanej pracy domowej w formie ustnej lub pisemnej.
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2. Prace klasowe po zakończeniu każdego działu i lekcji powtórzeniowej- min. 4 w ciągu
roku szkolnego.
3. Sprawdziany, kartkówki z 3 ostatnich lekcji- mogę nie być zapowiedziane.
4. Odpytywanie ustne z 3 ostatnich lekcji (1 raz w semestrze) - może być bez zapowiedzi
nauczyciela.
5. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie się, udzielanie poprawnych odpowiedzi,
aktywna praca w parach lub grupach może być oceniania plusami „+” ( za 4 „+” uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą) . Brak aktywnego udziału w zajęciach, np. nie wykonywanie
zadań, nieumiejętność odpowiedzi nawet na proste pytania dotyczące tematu lekcji może być
oceniania minusami „- „ ( za 4 „- „ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną).
6. Ocena cząstkowa celująca za udział w konkursach pozaszkolnych.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen od 1 do 6.
Skala ocen :
- ocena celująca- 6
- ocena bardzo dobra- 5
- ocena dobra- 4
- ocena dostateczna- 3
- ocena dopuszczająca- 2
- ocena niedostateczna- 1
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę.
waga 3- prace klasowe, sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne
waga 2- kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne
waga 1- aktywność, zadania, inne
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3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentowa.
Ocena/ zapis

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

Dobry (4)

75% -89,9%

Dostateczny (3)

50% - 75,9%

Dopuszczający (2)

30% - 49,9%

Niedostateczny(1)

poniżej 0 - 29%

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
W celu sprawiedliwego i pełnego oceniania osiągnięć uczniów wprowadzono następujące
kryteria wystawiania ocen cząstkowych, składających się później na ocenę śródroczną
i końcową.
2. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji śródrocznej j i rocznej.
Uczeń otrzyma ocenę:
2.1. niedostateczną jeżeli:
- przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających
zastosowania podstawowych umiejętności
- nie opanował minimum wiadomości programowych
2.2. dopuszczającą jeżeli:
- opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym
- nie pracuje w grupie ani zespole zadaniowym
- nie formułuje własnych wniosków
- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela
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- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania

wymagające zastosowania

podstawowych umiejętności
2.3. dostateczną jeżeli:
- opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym
- czasami poprawnie formułuje wnioski
- ma problemy z obroną swoich poglądów
- nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań lub jej części
- zna niektóre postaci i wydarzenia z dziejów regionu
- czasami pracuje nie systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje pracę indywidualną,
grupową lub zespołową
- rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo-grupowych
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji
2.4. dobrą jeżeli:
- charakteryzuje go najczęściej systematyczna i efektywna praca zarówno indywidualna jak
i grupowa
- odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań
- poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów
- często uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowych
- zna najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów regionu
- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji
- opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim
2.5. bardzo dobrą jeżeli:
- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł
informacji
- potrafi dzięki wskazówkom nauczyciela dotrzeć do innych źródeł widomości
- opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności programowych
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- chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych
- charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa
- właściwie formułuje swoje wnioski i broni swoich poglądów
- wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych zadań i ról
- wykazuje wiedzę nie tylko z historii ale również z przedmiotów pokrewnych
- posiada dużą wiedzę o historii regionu
2.6. celującą jeżeli:
- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
- potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,
ale umie również samodzielnie zdobyć widomości
- przejawia samodzielnie inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów
- systematycznie wzbogaca swoja wiedzę poprzez czytanie książek, artykułów o treści
historycznej (odpowiednich do wieku)
- odnosi sukcesy w konkursach historycznych, w których wymagana jest wiedza
wykraczająca poza treści programowe
- wiąże dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi
Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z zaleceniami Poradni PsychologicznoPedagogicznej.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e- dzienniku.
2. Ocena śródroczna składa się z ocen cząstkowych, sprawdzających następujące wiadomości:
odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, aktywność na lekcji, prace
domowe, praca z tekstem źródłowym, praca z mapą, prace dodatkowe.
3. Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
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VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawione według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e- dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e- dziennika, osobiście, na zebraniu.
4. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego
stosunku do przedmiotu- rodzice informowani będą podczas organizowanych indywidualnych
spotkań z nauczycielem lub wychowawcą. Nauczyciel wówczas wskaże sposoby pomocy
uczniowi w nauce.
5. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
6. Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
7. Ustalona przez nauczyciela ocena na konie roku szkolnego może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w PZO.

IX. Poprawa ocen
1. Ocena z poprawy jest wpisywana do e- dziennika

jako poprawiona i jest liczona

do średniej.
2. Uczeń ma prawo poprawić swoją ocenę z pracy klasowej, kartkówki czy sprawdzianu.
Obok oceny jaką uczeń otrzymał wpisywana jest ocena z poprawy (liczą się obie oceny).
Kartkówki i prace klasowe poprawiane mogą być poza zajęciami lekcyjnymi w terminie
dwóch tygodni po oddaniu prac.
3. Uczeń nie może poprawić oceny z ustnej odpowiedzi. Musi być przygotowany na bieżąco
do lekcji.
3. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z pracy domowej , na kolejną lekcję musi
ją uzupełnić i pokazać nauczycielowi.

4.6. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie
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PZO z wiedzy o społeczeństwie zawiera następujące treści:
I.

Cele PZO

II.

Zasady PZO

III.

Treści podlegające ocenie

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

V.

Skala ocen

VI.

Kryteria oceniania

VII.

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

VIII.

Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach

IX.

Poprawa ocen

I.

Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

II.

Zasady PZO

1. Nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje uczniów o sposobie
i zasadach nauczania oraz jaki będzie zakres wymagań (w razie potrzeby nauczyciel
przypomina te zasady częściej).
2. Prace klasowe oraz kartkówki są obowiązkowe. Uczeń nieobecny powinien zgłosić
się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy.
3. Uczeń, który opuścił pracę klasową lub kartkówkę, po powrocie do szkoły ma dwa
tygodnie na jej napisanie. Okres dwutygodniowy przysługuje uczniom, którzy byli
dłużej nieobecni (co najmniej tydzień). W przypadku nieobecności krótszej niż
tydzień uczeń ma obowiązek napisać zaległą pracę klasową, kartkówkę na kolejnej
lekcji po powrocie do szkoły.
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4. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo
do poprawy oceny z wyżej wymienionych prac (tylko jeden raz poprawia daną ocenę,
wszystkie oceny wpisywane są do e-dziennika).
5. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcję zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń
oraz podręcznik.
6. Za nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus, jeśli ten fakt zgłosił
nauczycielowi na początku lekcji. Czwarty minus oznacza ocenę niedostateczną.
7. Gdy uczeń jest nieprzygotowany i nie zgłosi tego na początku lekcji, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
8. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych oraz kartkówek.
9. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania do lekcji,
które

nastąpiło

z

ważnych

przyczyn,

potwierdzonych

pisemnie

przez

rodzica/prawnego opiekuna.
10. Uczniowie mogą otrzymywać plusy za aktywność na lekcji. Czwarty plus to ocena
bardzo dobra. Jeśli uczeń chce otrzymać ocenę celującą musi ten fakt zgłosić
nauczycielowi, a ten wyjaśni uczniowi co należy zrobić.
11. Ściąganie na pracy klasowej lub kartkówce jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej.
12. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela, jeśli nie rozumie partii materiału,
gdy chce wyjaśnić wątpliwości oraz gdy chce skonsultować się, co do wykonania
jakiegoś zadania.
13. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
podjął dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie
decyduje nauczyciel.
14. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną obniżyć o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.

III.

Treści podlegające ocenie

1. Odpowiedzi ustne (uczeń zobowiązany jest być przygotowanym z trzech ostatnio
zrealizowanych tematów).
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2. Odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki) - treści trzech tematów, trwające nie dłużej niż
15 minut.
3. Prace klasowe (zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej przed terminem pracy,
poprzedzone powtórzeniem).
4. Praca na lekcji.
5. Aktywność.
6. Prace dodatkowe (referaty, projekty, prasówka – aktualny przegląd prasy, itp.).
7. Udział w konkursach, olimpiadach.

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

1. Odpowiedź z ostatnich trzech lekcji – według decyzji nauczyciela.
2. Sprawdziany – min. 2 w ciągu roku szkolnego.
3. Kartkówki – min. 2 w semestrze.
4. Praca na lekcji oraz aktywność – według decyzji nauczyciela.

V.

Skala ocen

1. Zgodnie ze statutem szkoły stosuje się skalę od 1 do 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 – prace klasowe, konkursy zewnętrzne
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy wewnętrzne
waga 1 – aktywność, zadania i inne.
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:
Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90%-99,9%

Dobry (4)

75%-89,9%

Dostateczny (3)

50%-74,9%

Dopuszczający (2)

30%-49,9%

Niedostateczny (1)

0%-29%

VI.

Kryteria oceniania
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1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
2. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
a) wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą,
b) posiada wiedzę i umiejętności zgodnie z programem nauczania,
c) posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
d) samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym
wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
e) doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią
posługuje,
f) formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco
uzasadnić,
g) wykazuje orientacją w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej
Polski oraz w sytuacji międzynarodowej.
3. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane
programem nauczania,
b) sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,
c) rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
d) samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i samodzielnie,
e) potrafi współpracować w grupie,
f) potrafi ocenić zachowanie innych ludzi,
g) aktywnie uczestniczy w lekcjach.
4. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie
utrudnia mu to poznawania wiedzy,
b) rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,
c) rozumie

genezę,

przebieg

i

skutki

wielu

zjawisk

zachodzących

we współczesnym świecie i w Polsce,
d) wykonuje

samodzielnie

typowe

zadania

polegające

na

ocenianiu,

selekcjonowaniu, wartościowaniu, uzasadnianiu,
e) poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,
f) umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne.
5. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
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a) opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu
na rozumienie najważniejszych zagadnień,
b) potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
c) umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami
dydaktycznymi.
6. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
a) wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu
to opanowanie wiadomości w dalszej edukacji,
b) wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy
nauczyciela,
c) nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i zadań.
7. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem
nauczania,
b) nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych
środków dydaktycznych,
c) nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku.
2. Osiągnięcia uczniów są przez nich odnotowywane w tabelce w zeszycie
przedmiotowym.

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.

IX. Poprawa oceny
5. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową, kartkówkę i odpowiedź ustną.
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6. Kartkówki i prace klasowe poprawiane mogą być poza zajęciami lekcyjnymi
w terminie dwóch tygodni po oddaniu prac.
7. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych nie zmieniają się kryteria oceniania, a oceny
wpisywane są do e-dziennika.
8. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.

4.7. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki
PZO z matematyki zawiera następujące treści:
I.

Cele PZO.

II.

Zasady PZO.

III.

Treści podlegające ocenie.

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

V.

Skala ocen.

VI.

Kryteria oceniania.

VII.

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.

VIII.

Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach.

IX.

Poprawa ocen.

II.

Cele PZO

1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach
i brakach w tym zakresie.
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Pomoc uczniom w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym , co zrobili dobrze
i jak powinni się dalej uczyć.
4. Motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce.
5. Informowanie rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli o postępach, trudnościach
w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
6. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

III.

Zasady PZO
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1. Nauczyciel na pierwszej lekcji matematyki nowego roku szkolnego informuje uczniów
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego
programu nauczania .
2. Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
3. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia.
4. Przy wystawianiu ocen na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
5. Przy wystawianiu ocen na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niżesz niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną obniżyć o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.
6. Prace klasowe są obowiązkowe i planuje się na zakończenie każdego działu.
7. Każda praca klasowa poprzedzona jest wpisem w e-dzienniku z tygodniowym
wyprzedzeniem.
8. Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
9. Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której
nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
10. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać
ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem (poza zajęciami lekcyjnymi), nie później niż
dwa tygodnie po oddaniu pracy.
11. Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawione po oddaniu prac.
Sprawdzone i ocenione prace klasowe są udostępniane do wglądu uczniowi i jego
rodzicom/prawnym opiekunom, a następnie uczniowie przekazują prace nauczycielowi
i są one przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.
12. Kartkówki obejmują materiał z dwóch, trzech ostatnich jednostek lekcyjnych i nie
muszą być zapowiedziane.
13. Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu zostają oddane uczniom. Uczniowie wklejają je
do zeszytu i poprawiają, a rodzice podpisują.
14. Nie ocenia się uczniów – w dniu – po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
w szkole.
15. Ocena za odpowiedź ustną jest wpisywana do zeszytu przedmiotowego.
16. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć.
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17. Rodzic/prawny

opiekun

ma

prawo

pisemnie

lub

ustnie

usprawiedliwić

nieprzygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych.
18. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych w trakcie semestru, może być
nie klasyfikowany z przedmiotu.
19. Uzyskiwane oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
20. Wszystkie

oceny i

uwagi

wpisane

przez

nauczyciela

są

podpisane

przez

rodziców/prawnych opiekunów.
21. Lekcje, które uczeń opuścił musi uzupełnić.
22. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela, jeżeli nie rozumie partii materiału,
gdy chce wyjaśnić wątpliwości oraz gdy chce skonsultować się, co do właściwego
wykonania jakiegoś zadania.
23. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole będzie miał wyznaczony czas
na nadrobienie braków. W tym czasie nie będzie oceniany.

IV.

Treści podlegające ocenie

Na lekcjach matematyki ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:
1. kształtowanie pojęć matematycznych (uczeń nazywa i wyjaśnia podstawowe pojęcia),
2. znajomość i stosowanie twierdzeń, algorytmów i praw opisujących własności
poznawanych pojęć,
3. poprawność rachunkowa,
4. znajomość i stosowanie algorytmów działań,
5. formułowanie wniosków i uogólnień,
6. wyszukiwanie, interpretacja i przetwarzanie informacji z różnych źródeł (uczeń umie
korzystać z tekstów matematycznych, formułować treści z wykorzystaniem symboli,
tabel, potrafi zaplanować i wykonać obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora),
7. znajomość i posługiwanie się właściwościami figur,
8. rozwiązywanie problemów – dobór właściwych metod do rozwiązywanego zadania,
9. aktywność na lekcjach,
10. współpraca w grupach,
11. samodzielna praca na lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych.

V.

Sposoby oraz częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów

1. Odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji.
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Przy ocenianiu odpowiedzi ustnej uwzględnia się: wiadomości i umiejętności z zakresu
określonego w wymaganiach programowych, posługiwanie się językiem matematycznym,
umiejętność wnioskowania, uogólniania i uzasadniania, umiejętność analizy problemu
(zadania).
2. Aktywność na lekcji.
Praca na lekcji jest oceniana plusem, każde cztery plusy to ocena bardzo dobra. Pod

uwagę

brana jest oryginalność wypowiedzi i niekonwencjonalny sposób rozwiązania zadania
(problemu), poprawność wykonanego zadania.
3. Prace klasowe i kartkówki.
Prace klasowe przeprowadzane są po każdym zrealizowanym dziale, a kartkówki z 2 lub 3
ostatnich lekcji. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania.
4. Co najmniej raz w semestrze stosujemy ocenianie kształtujące w formie pisemnej lub
ustnej.
5. Pilność.
Przy ocenianiu pilności uwzględnia się przygotowanie ucznia do lekcji matematyki
w trakcie semestru (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, przybory
geometryczne). Każde zgłoszone nieprzygotowanie do lekcji lub brak współpracy w grupie
to minus, a cztery minusy to ocena niedostateczna.
6. Prace długoterminowe.
Pod uwagę brana jest zawartość merytoryczna, nietypowe sposoby rozwiązań, umiejętność
korzystania z różnych źródeł informacji.
7. Praca w grupie.
Ocena może być dokonana na podstawie karty obserwacji:

UCZEŃ

często

czasami

nigdy

planuje wspólne działania
dba o jakość pracy
pyta o informacje
pomaga innym
bierze udział w dyskusji
uzasadnia swoje stanowisko
weryfikuje pomysły
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przejawia zainteresowanie pracą
Kartę mogą wypełniać niezależnie od siebie nauczyciel i uczniowie w grupach.
8.

Formy praktyczne.

Wpływ na ocenę mają: pomysłowość, staranność, inwencja twórcza, zaangażowanie
i samodzielność.

VI.

SKALA OCEN

1.

Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen od 1 do 6.

2.

Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:

waga 3 –prace klasowe, sprawdziany, projekty, osiągnięcia w konkursach zewnętrznych,
waga 2–kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, osiągnięcia w konkursach wewnętrznych,
waga 1 – aktywność, zadania.
3.

Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania. Prace pisemne ucznia są oceniane zgodnie
z wymaganiami na poszczególne oceny z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na poniższą skalę procentową:

Ocena

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

Dobry (4)

75% - 89,9%

Dostateczny (3)

50% - 74,9%

Dopuszczający (2)

30% - 49,9%

Niedostateczny (1)

0% - 29,9%

VII. Kryteria oceniania
1.

Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.

2. W celu sprawiedliwego i pełnego oceniania osiągnięć uczniów wprowadzono następujące
kryteria wystawiania ocen cząstkowych, składających się później na ocenę śródroczną
i końcową.
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Wymagania na ocenę dopuszczającą (2). Uczeń:
2.1 definiuje podstawowe pojęcia, podaje ich przykłady,
2.2 nazywa symbole matematyczne,
2.3 wymienia zasady stosowania podstawowych algorytmów,
2.4 stosuje podstawowe algorytmy (z pomocą nauczyciela),
2.5 odczytuje dane z prostych tabel i diagramów.
Wymagania na ocenę dostateczną (3) obejmuje również wymagania na ocenę dopuszczającą
oraz uczeń:
stosuje podstawowe zależności w rozwiązywaniu zadań,

2.6

2.7 odczytuje

definicje

i

twierdzenia

zapisane

za

pomocą

symboli

matematycznych,
2.8

stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach,

2.9

rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

Wymagania na ocenę dobrą (4) obejmują także wymagania na niższe oceny oraz uczeń:
2.10 formułuje i zapisuje definicje z użyciem symboli matematycznych,
2.11 formułuje podstawowe twierdzenia,
2.12 samodzielnie rozwiązuje mniej typowe zadania praktyczne,
2.13 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe,
2.14 interpretuje informacje na podstawie diagramów, tabel i wykresów,
2.15 potrafi przeprowadzić proste wnioskowania.
Wymagania na ocenę bardzo dobrą (5) obejmują wymagania na niższe ocen oraz uczeń:
2.16 potrafi wnioskować, uogólniać, klasyfikować,
2.17 samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania praktyczne i problemowe,
2.18 sprawnie posługuje się językiem matematycznym.
Wymagania na ocenę celującą (6) obejmują także wymagania na niższe oceny oraz uczeń:
2.19 może wykazywać się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi
poza program nauczania,
2.20

potrafi rozwiązywać zadania w sposób nie schematyczny,

2.21

korzysta z różnych źródeł informacji,

2.22 może osiągać sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym, rejonowym i szkolnym,
2.23

rozwiązuje bezbłędnie zadania na pracach pisemnych.
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VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku.
2. Ocena śródroczna składa się z ocen cząstkowych, sprawdzających następujące obszary
aktywności ucznia:
2.1 odpowiedzi ustne,
2.2 prace pisemne – prace klasowe i kartkówki,
2.3 aktywność na lekcji,
2.4 prace domowe pisemne i w formie praktycznej,
2.5 praca w grupach i prace długoterminowe.
3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej
(do tego upoważnionej) obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono dysfunkcje.

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według określonych kryteriów.
2. Ocena wystawiona w e-dzienniku zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.
4. Prace klasowe powinny być podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
5. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień, co do wystawionej
oceny.

IX. Poprawa ocen
1. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową i kartkówkę.
2. Kartkówki i prace klasowe poprawiane mogą być poza zajęciami lekcyjnymi w terminie
dwóch tygodni po oddaniu prac.
3. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych nie zmieniają się kryteria oceniania, a oceny
wpisywane są do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona do średniej.
4. Uczeń musi poprawić pracę klasową, z której otrzymał ocenę niedostateczną w terminie
uzgodnionym przez nauczyciela (poza zajęciami lekcyjnymi), nie później niż dwa tygodnie
od oddania pracy.
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4.8. Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii
PZO z chemii zawierają następujące treści :
I.

Cele PZO.

II.

Zasady PZO.

III.

Treści podlegające ocenie.

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

V.

Skala ocen.

VI.

Kryteria oceniania.

VII.

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.

VIII. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów).
IX.

Poprawa ocen.

I. Cele PZO.
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

II. Zasady PZO.
1. Nauczyciel na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym informuje uczniów, jaki
będzie zakres wymagań oraz o sposobie i zasadach nauczania (w razie potrzeby
nauczyciel przypomina te zasady częściej).
2. Prace

klasowe,

sprawdziany

oraz

ustne

wypowiedzi

są

obowiązkowe.

Uczeń nieobecny powinien zgłosić się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin
napisania pracy lub termin odpowiedzi ustnej.
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3. Prace klasowe, sprawdziany zapowiadane są z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z wyżej wymienionych
sprawdzianów (tylko jeden raz poprawia daną pracę).
4. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
oraz podręcznik przynajmniej jeden na dwie osoby.
5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej. Obok oceny
niedostatecznej wstawia się ocenę z poprawy.
6. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole będzie miał wyznaczony czas
na nadrobienie braków.
7. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
podjął dodatkowe zadania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie
decyduje nauczyciel.
8. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną obniżyć o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie.
Ocenie podlegają:
1.

wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich
lekcji,

2.

wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów
programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych,

3.

kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał
nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji,

4.

ćwiczenia i zadania praktyczne,

5.

ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji,

6.

inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki
danych zajęć.
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Uwaga: Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.
1. Odpowiedzi ustne.
2. Prace klasowe (po każdym dziale) – min. 2 w ciągu semestru.
3. Kartkówki – według decyzji nauczyciela – nie mniej niż dwie.
4. Aktywność na lekcji – na bieżąco.
5. Prace dodatkowe – projektowe.

V. Skala ocen.
1.

Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę ocen od 1 do 6 .

2.

Oceny za poszczególne 0siągnięcia mają określoną wagę:

waga 3 - sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne
waga 2 - kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy wewnętrzne
waga 1 - aktywność, zadania, inne.

VI. Kryteria oceniania.
1. W celu sprawiedliwego i pełnego oceniania osiągnięć uczniów wprowadzono następujące
kryteria wystawiania ocen cząstkowych, składających się później na ocenę końcową
(na semestr I i na koniec roku):
1.1. Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który:
a) - aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace dodatkowe, bierze udział
w konkursach,
b) - zdobył 100% wiedzy z podstawy programowej danej klasy.
1.2. Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który:
a) - z odpowiedzi ustnych otrzymuje 5 lub 6,
b) - z prac pisemnych otrzymuje 4, 5 lub 6,
c) - jest przygotowany do każdej lekcji, czego dowodem jest duża aktywność na lekcji.
1.3. Ocenę dobrą (4) może otrzymać uczeń, który:
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a) - z odpowiedzi ustnych otrzymuje 4, 5,
b) - z prac pisemnych dostaje 4, 5 rzadziej 3,
c) - zdarzają mu się pojedyncze przypadki nieprzygotowania do lekcji lub nie odrobienie
pracy domowej, jednak braki te szybko zostają odrobione.
1.4. Ocenę dostateczną ( 3 ) może otrzymać uczeń , który:
a) - z odpowiedzi ustnych otrzymuje przeważnie 3,
b) - dość często (3 – 5 razy w semestrze) zdarza mu się nie odrobić pracy domowej
lub nie przygotować się do lekcji. Zaległości nadrabia z dużym opóźnieniem.
1.5. Ocenę dopuszczającą (2) może otrzymać uczeń, który:
a) - często nie odrabia prac domowych , jest nieprzygotowany do lekcji,
b) - prace klasowe poprawia z pomocą nauczyciela.
1.6. Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń , który :
a) - nie odrabia prac domowych i nie przygotowuje się do lekcji (powyżej 7 razy),
b) - nie próbuje korzystać z szansy poprawy,
c) - nie pracuje na lekcji (nie przynosi podręcznika, zeszytu i zeszytu ćwiczeń).
- nie wykonuje poleceń nauczyciela.
- nie dotrzymuje terminów popraw prac klasowych.
2. Prace pisemne ucznia są oceniane zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny
z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów w przeliczeniu na poniższą skalę procentową:
ocena

uzyskana ilość punktów w procentach

celujący (6)

100%

bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

dobry (4)

75% -89,9%

dostateczny (3)

50% - 74,9%

89

3.

dopuszczający (2)

30% - 49,9%

niedostateczny (1)

0 – 29,9%

Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną otrzymanych ocen.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku lekcyjnym.
2. Ocena semestralna składa się z ocen cząstkowych, sprawdzających następujące
wiadomości:
- odpowiedzi ustne,
- kartkówki,
- prace pisemne,
- udział w konkursach,
- aktywność uczniów na lekcji.

VIII. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów).
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wystawiona do e-dziennika może zawierać komentarz/informację.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom/ opiekunom prawnym.
4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów każdorazowo otrzymują pracę pisemną
do wglądu. Podpisane przez rodziców prace oddają uczniowie na następnej lekcji
chemii. Prace klasowe mogą być również udostępnione podczas zebrań klasowych lub
w terminie ustalonym z nauczycielem chemii.
5. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach przez dostęp
do e-dziennika oraz osobiście na zebraniu
6. Nauczyciel jest obowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień, co do wystawionej
oceny.
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IX. Poprawa ocen.
1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej.
2. Prace pisemne – sprawdziany zapowiadane – poprawione mogą być w ciągu dwóch
tygodni po oddaniu prac sprawdzonych w terminie ustalonym przez nauczyciela.
3. Inne prace pisemne –nie podlegają poprawie.
4. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.

4.9. Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki
PZO z fizyki zawierają następujące treści :
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców /prawnych opiekunów o ocenach
IX. Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach)
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju
3. Motywowanie do dalszej pracy
4. Informowanie

rodziców /prawnych

opiekunów i nauczycieli o postępach

trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
– wychowawczej
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II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje

uczniów jaki

będzie zakres wymagań oraz o sposobie i zasadach nauczania
2. Sprawdziany i kartkówki oraz ustne wypowiedzi są obowiązkowe. Uczeń nieobecny
powinien zgłosić się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy lub
odpowiedzi ustnej
3. Sprawdziany i kartkówki zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z wyżej wymienionych
sprawdzianów tylko jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela
5. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik
6. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela w sytuacji gdy nie rozumie
danej partii materiału.
7. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole będzie miał wyznaczony termin
na nadrobienie braków. W tym czasie nie będzie oceniany

III. Treści podlegające ocenie
Ocenie podlegają :
1. Odpowiedzi ustne
2. Prace pisemne ( sprawdziany, kartkówki z 1 – 3 ostatnich tematów)
Uczeń :
a) Wykorzystuje pojęci i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje
ich przykładów otaczające rzeczywistości znajomość i stosowanie twierdzeń,
algorytmów i praw opisujących własności poznawanych pojęć
b) Rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych
c) Planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie
ich wyników
d) Posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych,
w tym tekstów popularnonaukowych.
e)

Wyszukiwanie, interpretacja i przetwarzanie informacji z różnych źródeł (uczeń umie
korzystać z tekstów matematyczno-fizycznych, formułować treści z wykorzystaniem
symboli, tabeli, potrafi zaplanować i wykonać obliczenia z wykorzystaniem
kalkulatora)
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f) Sprawnie komunikuje się
g) Sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki
h) Poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych
źródeł
i) Formułowanie wniosków i uogólnień
3. Rozwiązywanie problemów- dobór właściwych metod do rozwiązywanego zadania
4.

Aktywność na lekcjach, współpraca w grupach,

5.

Samodzielna praca na lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Odpytywanie – według decyzji nauczyciela
2. Sprawdziany, kartkówki – według decyzji nauczyciela.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę od 1 do 6 .
2. Oceny za poszczególne 0siągnięcia mają określoną wagę:
waga 3-sprawdziany,projekty,konkursy zewnętrzne
waga 2-kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy wewnętrzne
waga 1-aktywność, zadania, inne

VI. Kryteria oceniania
Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną oceną
W celu oceniania osiągnięć uczniów wprowadzono następujące kryteria wystawiania ocen
cząstkowych składających się później na ocenę końcową na semestr I i na koniec roku
1. Ocenę celującą ( 6) może otrzymać uczeń, który:
a) Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace dodatkowe, bierze udział
w konkursach
b) Zdobył 100% wiedzy z podstawy programowej danej klasy
2. Ocenę bardzo dobrą ( 5 ) może otrzymać uczeń, który:
a) Podaje przykłady wielkości fizycznych wraz z ich jednostkami w SI
b) Samodzielnie rozwiązuje mniej typowe zadania praktyczne
c) Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe
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d) Interpretuje informacje na podstawie diagramów tabel i wykresów
e) Potrafi przeprowadzić proste wnioskowania
f) Potrafi wnioskować uogólniać klasyfikować
g) Samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania praktyczne i problemowe
h) Sprawnie posługuje się językiem matematyczno-fizycznym
3. Ocenę dobrą ( 4 ) może otrzymać uczeń, który:
a) Formułuje i zapisuje definicje z użyciem symboli fizycznych
b) Formułuje podstawowe twierdzenia
c) Samodzielnie rozwiązuje mniej typowe zadania praktyczne
d) Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe
e) Interpretuje informacje na podstawie diagramów, tabel i wykresów
f) Potrafi przeprowadzić proste wnioskowania
4. Ocenę dostateczną ( 3 ) może otrzymać uczeń, który:
a) Stosuje podstawowe zależności w rozwiązywaniu zadań
b) Odczytuje definicje i twierdzenia zapisane za pomocą symboli fizycznych
c) Stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach
d) Rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności
5. Ocenę dopuszczającą ( 2 ) może otrzymać uczeń, który:
a) Definiuje podstawowe pojęcia, podaje ich przykłady
b) Nazywa symbole fizyczne
c) Wymienia zasady stosowania podstawowych algorytmów
d) Stosuje podstawowe algorytmy (z pomocą nauczyciela)
e) Odczytuje dane z prostych tabel i diagramów
6. Ocenę niedostateczną ( 1 ) może otrzymać uczeń, który :
a) Nie definiuje podstawowe pojęcia, podaje ich przykłady
b) Nie nazywa symbole fizyczne
c) Nie wymienia zasady stosowania podstawowych algorytmów
d) Nie stosuje podstawowe algorytmy (z pomocą nauczyciela)
7. Prace pisemne ucznia są oceniane zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny
z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów w przeliczeniu na poniższą skalę procentową:
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celujący (6)

100%

bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

dobry (4)

75% -89,9%

dostateczny (3)

50% - 75,9%

dopuszczający (2)

30% - 49,9%

niedostateczny (1)

poniżej 0 - 29%

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku lekcyjnym.
2. Ocena semestralna składa się z ocen cząstkowych, sprawdzających następujące
wiadomości:
a) odpowiedzi ustne
b) sprawdziany, testy, kartkówki
c) samodzielne przygotowanie przez ucznia – doświadczenia
d) aktywność uczniów na lekcji

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów
2. Ocena wystawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach przez dostęp
4. do e-dziennika, osobiście na zebraniu
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IX. Poprawa ocen
Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej

4.10. Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii
PZO z geografii zawiera następujące treści:
I.

Cele PZO

II.

Zasady PZO

III.

Treści podlegające ocenie

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

V.

Skala ocen

VI.

Kryteria oceniania

VII.

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

VIII.

Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach

IX.

Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach
oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje uczniów o sposobie
i zasadach nauczania oraz jaki będzie zakres wymagań (w razie potrzeby nauczyciel
przypomina te zasady częściej).
2. Prace klasowe oraz kartkówki są obowiązkowe. Uczeń nieobecny powinien zgłosić
się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy.
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3. Uczeń, który opuścił pracę klasową lub kartkówkę, po powrocie do szkoły ma dwa
tygodnie na jej napisanie. Okres dwutygodniowy przysługuje uczniom, którzy byli dłużej
nieobecni (co najmniej tydzień). W przypadku nieobecności krótszej niż tydzień uczeń ma
obowiązek napisać zaległą pracę klasową, kartkówkę na kolejnej lekcji po powrocie
do szkoły.
4. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo
do poprawy oceny z wyżej wymienionych prac (tylko jeden raz poprawia daną ocenę,
wszystkie oceny wpisywane są do e-dziennika).
5. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcję zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz
podręcznik.
6. Za nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus, jeśli ten fakt zgłosił nauczycielowi
na początku lekcji. Czwarty minus oznacza ocenę niedostateczną.
7. Gdy uczeń jest nieprzygotowany i nie zgłosi tego na początku lekcji, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
8. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych oraz kartkówek.
9. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania do lekcji, które
nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/prawnego opiekuna.
10. Uczniowie mogą otrzymywać plusy za aktywność na lekcji. Czwarty plus to ocena bardzo
dobra. Jeśli uczeń chce otrzymać ocenę celującą musi ten fakt zgłosić nauczycielowi,
a ten wyjaśni uczniowi, co należy zrobić.
11. Ściąganie na pracy klasowej lub kartkówce jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej.
12. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela, jeśli nie rozumie partii materiału,
gdy chce wyjaśnić wątpliwości oraz gdy chce skonsultować się, co do wykonania jakiegoś
zadania.
13. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
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14. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną obniżyć o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie
1. Odpowiedzi ustne (uczeń zobowiązany jest być przygotowanym z trzech ostatnio
zrealizowanych tematów).
2. Odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki) - treści trzech tematów, trwające nie dłużej niż 15
minut.
3. Prace klasowe (zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej przed terminem pracy,
poprzedzone powtórzeniem).
4. Praca na lekcji.
5. Aktywność.
6. Prace dodatkowe (referaty, mapy itp.).
7. Udział w konkursach, olimpiadach.

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Odpowiedź z ostatnich trzech lekcji – według decyzji nauczyciela.
2. Sprawdziany – min. 2 w ciągu roku szkolnego.
3. Kartkówki – min. 2 w semestrze.
4. Praca na lekcji oraz aktywność – według decyzji nauczyciela.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze statutem szkoły stosuje się skalę od 1 do 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 – prace klasowe, konkursy zewnętrzne
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy wewnętrzne
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waga 1 – aktywność, zadania, inne.
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90%-99,9%

Dobry (4)

75%-89,9%

Dostateczny (3)

50%-74,9%

Dopuszczający (2)

30%-49,9%

Niedostateczny (1)

0%-29%

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
2. Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który:
a) Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace dodatkowe, bierze udział
w konkursach.
b) Zdobył 100% wiedzy i umiejętności z realizowanego programu nauczania
danej klasy.
c) Formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje
nabywaną wiedzę.
3. Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który:
a) W wysokim stopniu opanował treści zawarte w podstawie programowej.
b) Potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska.
c) Chętnie wyszukuje informacje, wykorzystuje różne źródła.
d) Nabytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce.
e) Jest aktywny na lekcjach.
4. Ocenę dobrą (4) może otrzymać uczeń, który:
a) Opanował materiał na ocenę dobrą.
b) Umie samodzielnie pracować z materiałem źródłowym i podręcznikiem.
c) Ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu.
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d) Rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem metod oraz różnorodnych
źródeł informacji.
e) Sprawnie pracuje w grupie.
f) Dostrzega i wyjaśnia związki zachodzące pomiędzy różnymi procesami na
ziemi.
5. Ocenę dostateczną (3) może otrzymać uczeń, który:
a) Opanował treści podstawowe niezbędne w dalszej nauce.
b) Z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy.
c) Analizuje podstawowe zależności.
d) Przejawia własną inicjatywę.
e) Rozumie treści określone programem nauczania.
f) Próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko.
6. Ocenę dopuszczającą (2) może otrzymać uczeń, który:
a) Opanował treści konieczne, obejmujące najniższy zakres wiadomości
i umiejętności, przewidziane w podstawie programowej.
b) Ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela
potrafi je nadrabiać.
c) Przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości i poprawy ocen
niedostatecznych.
d) Podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim.
7. Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń, który:
a) Nie opanował treści koniecznych, przewidzianych w podstawie programowej.
b) Ma duże braki w podstawowych wiadomościach, nawet z pomocą nauczyciela
nie potrafi ich nadrobić.
c) Nie przejawia gotowości do przyswajania nowych wiadomości.
d) Nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i nie współpracuje z nim.
e) Nie korzysta z form pomocy uzupełnienia braków edukacyjnych stworzonych
przez szkołę.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku.
2. Osiągnięcia uczniów są przez nich odnotowywane w tabelce w zeszycie przedmiotowym.
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VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.

IX. Poprawa oceny
1. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową, kartkówkę i odpowiedź ustną.
2. Kartkówki i prace klasowe poprawiane mogą być poza zajęciami lekcyjnymi
w terminie dwóch tygodni po oddaniu prac.
3. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych nie zmieniają się kryteria oceniania, a oceny
wpisywane są do e-dziennika.
4. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika, jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.

4.11. Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody
PZO z przyrody zawiera następujące treści:
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
IX. Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o sposobach, metodach i kryteriach oceniania osiągnięć.
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II. Zasady PZO
1. Uczniowie piszą sprawdzian po każdym dziale tematycznym.
2. Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzony
powtórzeniem.
3. Uczniowie, którzy nie byli na sprawdzianie, piszą go w terminie ustalonym
z nauczycielem.
4. Uczniowie przekazują rodzicom sprawdzian do podpisu, a następnie oddają nauczycielowi.
5. Kartkówka nie wymaga zapowiedzi nauczyciela i obejmuje materiał 1 lub 2 ostatnich
lekcji.
6. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji ma on obowiązek uzupełnić braki.

III. Treści podlegające ocenie
1. Ocenie podlegają treści wynikające z podstawy programowej.

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów sprawdzane są w formie: pisemnych sprawdzianów, kartkówek,
odpowiedzi ustnych, prac domowych, pracy na lekcji.
2. Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia oceny cząstkowe.
3. Na podstawie wagi co najmniej czterech ocen cząstkowych za różne formy aktywności
nauczyciel wystawia oceny: śródroczną i roczną.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen 1-6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 – prace klasowe, sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne
waga 1 – aktywność, zadania, inne
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową.
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Ocena /zapis

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

99% - 90%

Dobry (4)

89% - 75%

Dostateczny (3)

74% - 50%

Dopuszczający (2)

49% - 30%

Niedostateczny (1)

29% - 0%

4. Uczeń na lekcji może być oceniony oceną (za dłuższą wypowiedź), plusem (za krótszą
wypowiedź) lub minusem (za nieprzygotowanie). Jeśli uczeń otrzyma cztery plusy, otrzymuje
ocenę bardzo dobrą, cztery minusy – ocenę niedostateczną.

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są dokumentowane w e-dzienniku w formie ocen cząstkowych,
śródrocznych i rocznych.

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp do e-dziennika,
osobiście , na zebraniu.
4. Sprawdziany i kartkówki powinny być podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów
i oddane nauczycielowi.

IX. Poprawa ocen
1. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w terminie do dwóch tygodni po oddaniu
sprawdzianu.
2. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.
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4.12. Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii

PZO z biologii zawiera następujące treści:
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców (opiekunów)
IX. Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach oraz
specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

II. Zasady PZO
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1. Uczniowie piszą pracę klasową po każdym dziale tematycznym (gdy działy są bardzo
krótkie,

to będą połączone w jeden sprawdzian).

2. Praca klasowa jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona
powtórzeniem.
3. Uczniowie, którzy nie byli na sprawdzianie, piszą go w najbliższym możliwym terminie
w uzgodnieniu z nauczycielem na lekcji.
4. Prace klasowe będą oddane po napisaniu ich przez wszystkich uczniów klasy (sytuacje
wyjątkowe będą traktowane w sposób indywidualny) nie później jednak niż w ciągu dwóch
tygodni od ich napisania przez klasę.
5. Rodzice otrzymują prace klasowe do wglądu w domu i po podpisaniu ich zwracają do
szkoły, prace pozostają w szkole jako dokument.
6.Uczniowie wymagający dostosowania formy sprawdzianu do specyficznych potrzeb
np. wydłużenia czasu, maja zapewnione przez nauczyciela takie dostosowanie.
7. Kartkówka nie wymaga zapowiedzi przez nauczyciela (materiał bieżący).
8. Uczniowie nieobecni na lekcji nie mają obowiązku jej pisać.
9. Zwrot sprawdzonych kartkówek nastąpi w ciągu tygodnia (jeśli nie było dodatkowej
przerwy), rodzice otrzymują kartkówkę swojego dziecka do wglądu w domu i po podpisaniu
jej zwracają

do szkoły, prace zostają jako dokument w szkole.

10. W klasach V, VI i VIII ( jedna lekcja w tygodniu) będą zliczane punkty z 3 kolejnych
kartkówek i oceniane łącznie wg skali punktowej w przeliczeniu na procenty tak samo jak
sprawdziany godzinne.
11. Kartkówka może być poprawiona wg takich samych kryteriów jak sprawdzian
wiadomości.
12. Uczeń na lekcji może być oceniony oceną (za dłuższą wypowiedź) lub plusem

(za

prawidłową krótszą wypowiedź), w przypadku plusów 4 plusy to ocena bardzo dobra.
13. Za pracę w grupach można uzyskać ocenę lub plusa w zależności od wkładu pracy
i uzyskanych efektów.
14. Każdy uczeń ma obowiązek wykonać w semestrze zleconą przez nauczyciela 1 lub 2
prace dodatkowe np. krzyżówka, wyszukanie informacji w Internecie, pomoce naukowe, itp.
15. Za udział w konkursach o tematyce biologicznej uczeń może otrzymać cząstkową ocenę
celującą lub bardzo dobrą w zależności od wyniku ( powyżej lub poniżej 75%).
16. Zlecone przez nauczyciela zadania w zeszycie ćwiczeń lub zadania do zeszytu
przedmiotowego powinny być odrobione i nagrodzone plusem lub oceną.
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17. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji, jeśli fakt
ten negatywnie wpływa na korzystanie z lekcji, skutkuje to postawieniem minusa, czwarty
minus to ocena niedostateczna.
18. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie; o ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
19. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym semestrze,
można obniżyć ocenę o dwa stopnie; o ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie
1. Wiedza zdobyta z poszczególnych działów tematycznych ( gdy działy są bardzo krótkie, to
będą połączone w jeden sprawdzian).
2. Wiedza zdobyta na ostatniej lekcji.
3. Prace dodatkowe ( plakaty, rysunki, krzyżówki, modele, referaty itp.).
4. Praca w grupie.
5. Krótkie wypowiedzi podczas lekcji ( najczęściej na plusy).
6. Udział w konkursach związanych z tematyką biologiczną.
7. Zadania domowe.

IV. Sposoby oraz częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów
1. Prace klasowe po każdym dziale tematycznym ( gdy działy są bardzo krótkie, to będą
połączone w jeden sprawdzian)
2. Kartkówki z ostatniej lekcji (klasy V,VI i VIII po każdej lekcji lub po trzech kolejnych
lekcjach)
3. Prace dodatkowe ( plakaty, rysunki, krzyżówki, modele, referaty itp.).
4. Praca w grupie ( wg potrzeb).
5. Krótkie wypowiedzi podczas lekcji ( najczęściej na plusy).
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6. Udział w konkursach związanych z tematyką biologiczną.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę od 1 do 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 - prace klasowe, projekty, konkursy zewnętrzne
waga 2 - kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne
waga 1 - aktywność, proste zadania dodatkowe
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:
Ocena/ zapis

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90- 99,9 %

Dobry (4)

75 – 89,9 %

Dostateczny (3)

50 – 74,9 %

Dopuszczający (2)

30 – 49,9 %

Niedostateczny (1)

0 – 29,9 %

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
2. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcowych nauczyciel kieruje się następującymi
kryteriami:
2.1. Ocena celująca - uczeń opanował w całości treści podstawy programowej z biologii
objętej nauczaniem w danym semestrze. Opanował też treści, które wykraczają poza
podstawę programową ujęte w programie nauczania. Wykonał celująco ( sam lub w grupie)
jeden projekt edukacyjny

w semestrze. Brał udział ( jeśli to było możliwe) w

konkursach o tematyce biologicznej i uzyskiwał

w nich ponad 75% możliwej
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punktacji. Podejmował prace zlecane przez nauczyciela lub z własnej inicjatywy. Wychodząc
na przeciw potrzebom, angażował się w pomoc koleżeńską w nauczaniu biologii. Nie uzyskał
oceny niedostatecznej za brak zadań domowych. Sumiennie podchodził do przedmiotu.
2.2. Ocena bardzo dobra - uczeń opanował w ponad 90% treści podstawy programowej
objętej nauczaniem w danym semestrze. Wykonał bardzo dobrze ( sam lub w grupie) jeden
projekt edukacyjny w semestrze. Podejmował prace zlecane przez nauczyciela lub z własnej
inicjatywy. Wychodząc na przeciw potrzebom, angażował się w pomoc koleżeńską
w nauczaniu biologii. Nie uzyskał oceny niedostatecznej za brak zadań domowych.
Sumiennie podchodził do przedmiotu.
2.3. Ocena dobra - uczeń opanował w ponad 75% treści podstawy programowej objętej
nauczaniem w danym semestrze. Wykonał dobrze w grupie jeden projekt edukacyjny
w semestrze i dokonał jego prezentacji. Podejmował prace zlecane przez nauczyciela. Nie
uzyskał oceny niedostatecznej za brak zadań domowych. Sumiennie podchodził do
przedmiotu.
2.4. Ocena dostateczna - uczeń opanował w ponad 50% treści podstawy programowej objętej
nauczaniem w danym semestrze. Podejmował prace zlecane przez nauczyciela. Sumiennie
podchodził do przedmiotu.
2.5. Ocena dopuszczająca - uczeń opanował w ponad 30% treści podstawy programowej
objętej nauczaniem w danym semestrze. Podejmował prace zlecane przez nauczyciela.
2.6. Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował treści podstawy programowej w co najmniej
30%. Nie podchodził do sprawdzianów poprawkowych lub nie uzyskał z nich oceny
pozytywnej. Nie podejmował prac zlecanych przez nauczyciela. Często nie odrabiał zadań
domowych. Odmawiał skorzystania z pomocy koleżeńskiej.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku.
2. Ocena śródroczna składa się z co najmniej czterech ocen cząstkowych, w tym co najmniej
dwóch sprawdzianów.
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VIII. Sposoby informowania rodziców (opiekunów)
1. Wszystkie oceny są jawne.
2. Sprawdziany powinny być podpisane przez rodziców.
3. Nauczyciel jest obowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień co do wystawionej oceny.

IX. Poprawa ocen
1. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową, kartkówkę czy pracę zleconą.
2. Kartkówki i prace klasowe mogą być poprawiane poza zajęciami lekcyjnymi w terminie
dwóch tygodni po oddaniu prac.
3. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.
4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, powinien ją poprawić
w terminie uzgodnionym z nauczycielem (poza zajęciami lekcyjnymi).
5. Prace w grupach nie podlegają poprawie.

4.13. Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki
PZO z techniki zawiera następujące treści:
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
IX. Poprawa ocen

I. Cele PZO
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1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach
i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, jaki będzie zakres
wymagań oraz o sposobie i zasadach nauczania (w razie potrzeby nauczyciel
przypomina te zasady częściej)
2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach wynikające
np. z nieobecności.
3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu
nieobecności,

może

zostać

zobowiązany

do

zaprezentowania

wiadomości

i umiejętności w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
4. Na ocenę celującą śródroczną (roczną) uczeń pracuje systematycznie i wykazuje się
wiedzą oraz umiejętnościami określonymi w podstawie programowej dla przedmiotu
technika, uzyskuje wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych w ciągu roku
szkolnego.
5. W przypadku ponad 50% nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie
przez ucznia oceny śródrocznej lub rocznej, uczeń może być nieklasyfikowany.
6. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień
opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, ocenianych
na podstawie wymienionych w punkcie trzecim PZO różnych form sprawdzania
wiedzy i umiejętności.
7. Przy ustalaniu oceny z

techniki nauczyciel bierze również pod uwagę wysiłek

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć oraz samodzielność w zakresie wykonania danej pracy.
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8. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
podjął dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie
decyduje nauczyciel.
9. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym semestrze,
można obniżyć ocenę o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie z techniki
Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne (prace wytwórcze), sprawdziany, kartkówki,
odpowiedzi ustne, praca na lekcji, przygotowanie do zajęć, prace dodatkowe oraz szczególne
osiągnięcia, projekty indywidualne i grupowe.

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Odpytywanie – według decyzji nauczyciela.
2. Kartkówki (mogą być w formie testu) - według decyzji nauczyciela.
a. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest
sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich
jednostek tematycznych (maksymalnie trzech). Kartkówka powinna być tak
skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie
dłuższym niż 15 minut.
3. Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana
na ocenę zgodnie z zasadami oceniania w PSP2.
4. Sprawdziany (dotyczy działów obejmujących więcej niż 3 tematy, mogą być z kilku
działów) – minimum jeden w ciągu roku szkolnego.
a. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem
jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia. Sprawdzian planuje się na
zakończenie działu. Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie
z tygodniowym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem nauczyciel podaje
zakres programowy. Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa,
podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze
zagadnienia z danego działu. Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy
oraz sposób przechowywania prac są zgodne ze Statutem. Sprawdzian
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umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach
wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
5. Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne ze Statutem.
Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane.
6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą
plusów i minusów.
a. Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na
lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc
koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji,
inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych
rozwiązań.
b. Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak
podręcznika, zeszytu, brak materiałów potrzebnych na lekcję).
c. Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między
nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów w Statucie.
7. Zasady przeliczania plusów i minusów na ocenę (oddzielnie plusy (minusy) za
aktywność na lekcji, oddzielna ocena za plusy (minusy) uzyskane za przygotowanie
do lekcji – zeszyt, książka, przybory, oddzielnie przyniesienie potrzebnych
materiałów):
i. (+++) ocena bardzo dobra
ii. (++-) lub (++) ocena dobra
iii. (+- ) ocena dostateczna
iv. (+ - - ) ocena dopuszczająca
v. (- - - ) ocena niedostateczna
8. Ćwiczenia praktyczne (prace wytwórcze) obejmują zadania praktyczne, które uczeń
wykonuje podczas lekcji.
a. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
a) wartość merytoryczną,
b) stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
c) dokładność wykonania polecenia (praca na temat),
d) indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,
e) staranność i estetykę.
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9. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu.
Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
a) zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
b) właściwe posługiwanie się pojęciami,
c) zawartość merytoryczną wypowiedzi,
d) sposób formułowania wypowiedzi,
e) pytania pomocnicze (naprowadzające) wpływają na obniżenie
oceny.
10. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania

do odpowiedzi ustnej

na semestr, które będzie zaznaczane w postaci minusa. Kolejne nieprzygotowanie
do odpowiedzi ustnej skutkuje oceną niedostateczną, za wyjątkiem sytuacji
usprawiedliwiającej brak przygotowania ucznia, np. dłuższa choroba,
11. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym sukcesy w konkursach przedmiotowych
(szkolnych i międzyszkolnych).

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę ocen 1 – 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 – prace klasowe, sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne,
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne, ćwiczenia
praktyczne, prace wytwórcze,
waga 1 – aktywność, zadania, inne (np. praca na lekcji).
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową.
Ocena/zapis

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

Dobry (4)

75% - 89,9%

Dostateczny (3)

50% - 74,9%

Dopuszczający (2)

30 – 49,9%
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Niedostateczny (1)

0 – 29,9%

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest ustalana przez nauczyciela na podstawie średniej
ważonej ocen.
2. Ostateczna decyzja o ocenie należy do nauczyciela.
3. Wymagania na poszczególne oceny:
3.1. Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie
zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym.
Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji,
a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba
o właściwą organizację miejsca pracy. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania
nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
3.2.Stopień bardzo dobry (5) przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie
i samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto
wykonuje

działania

techniczne

w

odpowiednio

zorganizowanym

miejscu

pracy

i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Opanował w dużym zakresie wiedzę
i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, problemów w nowych sytuacjach.
3.3.Stopień dobry (4) uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej
pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Podczas wykonywania prac praktycznych
właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku, opanował
wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między
elementami wiedzy z danego przedmiotu, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
3.4. Stopień dostateczny (3) przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale
podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób,
a treści nauczania opanował na poziomie dostatecznym. Na stanowisku pracy zdarza się,
że nie zachowuje porządku.
3.5. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania
zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania.
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Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie,
często jest nieprzygotowany do lekcji. Rozwiązuje- często przy pomocy - zadania typowe
o niewielkim stopniu trudności.
3.6.Stopień niedostateczny (1) uzyskuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości
i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje
zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe
obowiązki szkolne, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
Osiągnięcia uczniów są odnotowywane w e-dzienniku.

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.

IX. Poprawa ocen
1. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy zgodnie z zapisami w Statucie.
2. Oceny ze sprawdzianów (kartkówek) uczniowie mogą poprawiać po uprzednim ustaleniu
terminu z nauczycielem.
3. Oceny z kartkówek (sprawdzianów) można poprawić w ustalonym terminie (maksymalnie
w wyznaczonych dniach i ustalonych godzinach.
4. Poprawa oceny ze sprawdzianu (kartkówki) lub wykonanej pracy wytwórczej jest możliwa
dla następujących ocen: 1, 2, 3, 4
5. Poprawa oceny śródrocznej (rocznej) jest możliwa zgodnie z zapisami Statutu. Obejmuje
zakres materiału adekwatny do okresu za jaki ocena ma być poprawiona.
6. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika i jest liczona do średniej.

4.14. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki
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PZO z informatyki i zawiera następujące treści:
I.
II.

Cele PZO
Zasady PZO

III.

Treści podlegające ocenie.

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

I.

Skala ocen.
Kryteria oceniania.
Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
Sposoby informowania rodziców /prawnych opiekunów o ocenach.
Poprawa ocen.

Cele PZO

1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach
oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

II.

Zasady PZO

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, jaki będzie zakres wymagań
oraz o sposobie i zasadach nauczania (w razie potrzeby nauczyciel przypomina te zasady
częściej).
2. Prace klasowe, sprawdziany oraz ustne wypowiedzi są obowiązkowe. Uczeń nieobecny
powinien zgłosić się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy.
3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach wynikające np.
z nieobecności.
4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu
nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności
w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
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5. Na ocenę celującą śródroczną (roczną) uczeń pracuje systematycznie i wykazuje się
wiedzą oraz umiejętnościami określonymi w podstawie programowej dla przedmiotu
informatyka

(zajęcia

komputerowe), uzyskuje

znaczne

wyniki

w konkursach

przedmiotowych w ciągu roku szkolnego.
6. W przypadku ponad 50% nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez
ucznia oceny śródrocznej lub rocznej, uczeń może być nieklasyfikowany.
7.

Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień

opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, ocenianych na podstawie
wymienionych w PZO różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
8.

Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął

dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
9. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym semestrze, można
obniżyć ocenę o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

Treści podlegające ocenie z informatyki

III.

Ocenie podlegają:
a. Odpowiedzi ustne.
b. Sprawdziany.
c. Kartkówki z 1 do 3 ostatnich tematów.
d. Praca na zajęciach (wykonywane ćwiczenia, zadania).
e. Projekty indywidualne i grupowe.
f. Szczególne osiągnięcia (konkursy przedmiotowe).

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

1. Odpytywanie – według decyzji nauczyciela.
2. Kartkówki (mogą być w formie testu) - według decyzji nauczyciela.
3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych
(maksymalnie trzech). Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł
wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Kartkówka jest
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oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie
z zasadami oceniania w PSP2.
4. Sprawdziany (dotyczy działów obejmujących więcej niż 3 tematy, mogą być z kilku
działów) – min. jeden w ciągu roku szkolnego. Są przeprowadzane w formie pisemnej
i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia. Sprawdzian
planuje się na zakończenie działu. Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie
z tygodniowym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem nauczyciel podaje zakres
programowy. Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której
nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są
zgodne ze Statutem.
Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach
wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego. Zasady przeliczania oceny
punktowej na stopień szkolny są zgodne ze statutem.
5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, również za
pomocą plusów i minusów.
Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką
poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy
rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu
problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.
Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji
Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a
uczniami, z uwzględnieniem zapisów w Statucie.
6. Zasady przeliczania plusów i minusów na ocenę:
(+++) ocena bardzo dobra
(++-) lub (++) ocena dobra
(+-) ocena dostateczna
(+--) ocena dopuszczająca
(- - - ) ocena niedostateczna
8. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji.
Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
a) wartość merytoryczną,
b) stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
c) dokładność wykonania polecenia,
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d) indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,
9. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu.
Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
a) zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
b) właściwe posługiwanie się pojęciami informatycznymi,
c) zawartość merytoryczną wypowiedzi,
d) sposób formułowania wypowiedzi,
e) pytania pomocnicze (naprowadzające) wpływają na obniżenie oceny.
Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania do lekcji na semestr, które będzie
zaznaczane w postaci minusa. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną za
wyjątkiem sytuacji usprawiedliwiającej brak przygotowania ucznia, np. dłuższa choroba,.
10. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych
i międzyszkolnych).

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę od 1 do 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 – prace klasowe, sprawdziany, zadania sprawdzające, projekty, konkursy zewnętrzne,
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne, ćwiczenia
praktyczne,
waga 1 – aktywność, zadania, inne (np. praca na lekcji).
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową.
Ocena/zapis

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

Bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

Dobry (4)

75% - 89,9%

Dostateczny (3)

50% - 74,9%

Dopuszczający (2)

30 – 49,9%
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Niedostateczny (1)

0 – 29,9%

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest ustalana przez nauczyciela na podstawie
średniej ważonej ocen.
2. Ostateczna decyzja o ocenie należy do nauczyciela.
3. Wymagania na poszczególne oceny:
3.1. Ocena celująca (6) otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie
zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym, zawsze
jest przygotowany do lekcji. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się
dużym zaangażowaniem na lekcji, bierze udział w konkursach i zdobywa w nich wysokie
wyniki.
3.2. Ocena bardzo dobra (5) otrzymuje uczeń, który wykonuje wszystkie zadania
samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym, jest
przygotowany do lekcji. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym
zaangażowaniem na lekcji.
3.3. Ocena dobra (4) otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania z niewielką pomocą, starannie
i poprawnie pod względem merytorycznym, jest przygotowany do lekcji, zdarzają mu się
pojedyncze przypadki nieprzygotowania. Braki są szybko odrabiane. Opanował wymaganą
wiedzę i umiejętności w stopniu dobrym.
3.4. Ocena dostateczna (3) otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania z pomocą nauczyciela.
Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności w stopniu dostatecznym. Zdarza mu się być
nieprzygotowanym . (zaległości nadrabia z opóźnieniem).
3.5. Ocena dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania z pomocą
nauczyciela. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności w stopniu dopuszczającym. Często
zdarza mu się być nieprzygotowanym (rzadko nadrabia zaległości).
3.6. Ocena niedostateczna (1) otrzymuje uczeń, który nie wykonuje zadań nawet z pomocą
nauczyciela. Nie opanował wymaganej wiedzy i umiejętności. Zawsze/zwykle jest
nieprzygotowanym (nie nadrabia zaległości).

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
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1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane w e-dzienniku.

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp do
e-dziennika, osobiście, na zebraniu.

IX. Poprawa ocen.
1. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy zgodnie z zapisami w Statucie.
2. Oceny ze sprawdzianów (kartkówek) uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze,
po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
3. Oceny z kartkówek (sprawdzianów)

można poprawić w ustalonym terminie

(maksymalnie do 2 tygodni po poinformowaniu ucznia o możliwości poprawy oceny),
w wyznaczonych dniach i ustalonych godzinach.
4. Poprawa oceny ze sprawdzianu (kartkówki) jest możliwa dla następujących ocen: 1, 2,
3, 4
5. Poprawa oceny śródrocznej (rocznej) jest możliwa zgodnie z zapisami Statutu.
Obejmuje zakres materiału adekwatny do okresu za jaki ocena ma być poprawiona.
6. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika i jest liczona do średniej.

4.15. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego
PZO z wychowania fizycznego zawierają następujące treści :
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
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V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców /prawnych opiekunów o ocenach
IX. Poprawa ocen

I.

Cele PZO

1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się.
4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji metod
pracy dydaktyczno-wychowawczej.

II.

Zasady PZO

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy : obuwie, skarpetki,
koszulkę, spodenki, dresy lub leginsy.
4. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo w lekcji, sumienne
i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, zaangażowanie
w przebieg

lekcji,

przygotowanie

do

zajęć,

właściwy

stosunek

do

przedmiotu

oraz nauczyciela, opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych
klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny
i samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na lekcji, udział w konkursach
sportowych szkolnych i poza szkolnych oraz udział w zajęciach szkolnego koła sportowego.
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5. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym oraz w swoim zeszycie
pomocniczym.
6. Testy sprawności fizycznej, sprawdziany wiadomości i umiejętności ruchowych oraz
odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
7. Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są zapowiadane z wyprzedzeniem
wraz z zakresem materiału jaki będzie oceniany.
8. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania (z powodu
nieobecności bądź nie brania czynnego udziału w lekcji ), ma obowiązek poddania się tej
formie w ciągu trzech tygodni od dnia ustalonego przez nauczyciela. W tej sytuacji
w dzienniku elektronicznym w rubryce z ocenami wpisuje się brak zadania. Jeżeli uczeń
skorzystał z możliwości zaliczenia nauczyciel

wpisuje ocenę cząstkową, którą otrzymał

uczeń z zaliczenia. Jeżeli uczeń nie skorzystał z możliwości zaliczenia nauczyciel wpisuje
ocenę niedostateczną.
9. Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich
formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.
10. W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
11. Rodzic może zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji
zdrowotnej.
12. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym.
13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne
nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą wyznacza uczniowi termin (do 1 m-ca) i sposób
sprawdzenia danych treści nauczania i umiejętności.
14. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
15. W przypadku, gdy uczeń osiągnął średnią ocen powyżej 5,0 , ale nie 5,5 a jego osiągnięcia
sportowe są znaczące, nauczyciel może takiemu uczniowi wystawić ocenę celującą
na semestr oraz koniec roku szkolnego.
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16. Przy wystawianiu ocen na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
17. Przy wystawianiu ocen na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną obniżyć o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

III.

Treści podlegające ocenie
1. Aktywność na lekcji
2. Sprawdziany z motoryki
3. Poprawność wykonywania ćwiczeń (poprawne opanowanie techniki)
4. Umiejętności pływackie

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć ucznia
1. Po zrealizowaniu materiału z danej dyscypliny sportowej odbywa się sprawdzian

z zakresu motoryki lub technicznego wykonania danego elementu.

V.

Skala ocen
1. Zgodnie ze statutem stosuje się skale od 1 do 6
2. Wszystkie oceny z wychowania fizycznego mają wagę jeden czyli są traktowane

równie ważne.

VI.

Kryteria oceniania

Ocena pracy ucznia Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.
Na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego wystawiana jest ocena
semestralna lub roczna. Oceny są zgodnie z podanymi w PZO zasadami w skali od 1 do 6
(1-niedostateczna, 2-dopuszczająca, 3-dostateczna, 4-dobra, 5-bardzo dobra, 6-celująca).
1.

Postęp w opanowaniu umiejętności i poprawie ogólnej sprawności fizycznej.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę
124

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć.
2. Sprawdziany umiejętności. Ocena poprawności wykonania określonych elementów
technicznych gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych. Pod uwagę brany jest wysiłek jaki
uczeń włożył w stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze.
3. Sprawdziany motoryczności Ocenianie wg limitów czasowych uzyskanych w próbach
sprawnościowych oraz testach z uwzględnieniem postępów jakie uczeń uczynił w toku nauki.
4. Praca na lekcji, szczególna obserwacja i ocena aktywności, stosunek do prowadzącego
i współćwiczących.
5. Przygotowanie do lekcji (strój sportowy) Ucznia obowiązuje strój sportowy – koszulka,
spodenki, ew. dresy, obuwie sportowe-zmienione.
6.

Dyscyplina na lekcji, podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, przestrzeganie

zasad bezpieczeństwa.
7.

Sprawdzenie

zdobytych

wiadomości

w

działaniu

praktycznym,

sędziowanie,

przeprowadzenie zbiórki na początki lekcji.
8. Wysiłek jaki uczeń włożył w to, by jego wyniki w stosunku do swoich możliwości,
wkładu pracy i innych uwarunkowań były bardzo wysokie, premiowane są oceną bardzo
dobrą.
9. Uczeń zostaje zwolniony z czynnego udziału w lekcji (bez oceny śródrocznej i końcowej)
na wniosek rodzica na podstawie zwolnienia lekarskiego i decyzji dyrektora szkoły.
10. Uczeń zostaje zwolniony z czynnego udziału w pojedynczych lekcjach przez jeden
semestr otrzymuje ocenę zgodną z oceną za semestr przepracowany.
11. Uczeń zostaje częściowo zwolniony z niektórych obszarów aktywności na podstawie
orzeczenia poradni specjalistycznych.
12. Uczeń zostaje zwolniony z czynnego udziału w pojedynczych lekcjach na podstawie
aktualnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnej prośby rodziców (opiekunów).
13. Aktywność i zaangażowanie na lekcji :
Uczeń każdego miesiąca otrzymuje jedną ocenę cząstkową za aktywność i zaangażowanie na
lekcji oraz przedsięwzięcia pozaszkolne. Oceną wyjściowa jest ocena bardzo dobra, którą
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uczeń otrzymuje za przestrzeganie kryteriów ujętych w PZO. Uczeń może podwyższyć ocenę
zdobywając cztery plusy, które nauczyciel wstawia za:
udział w organizacji lekcji, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich
maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
lub prowadzenie części lekcji, zawodów sportowych, pełnienie roli kapitana zespołu,
grupowego czy sędziego, przestrzeganie zasad bhp i zasad fair play, obowiązkowość,
sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych. - promuje się maksymalny
wysiłek wkładany w zajęcia wychowania fizycznego, udział w zawodach sportowych.
Uczeń może również otrzymać

minusy, gdzie zdobycie 4 skutkuje obniżeniem oceny.

Brak stroju sportowego, niesportowe zachowanie, nie stosowanie zasad fair play, bierna
postawa na lekcji, niepodporządkowywanie się ustalonym regułom i zasadom występującym
na lekcji, niszczenie sprzętu i przyborów sportowych, nieprzestrzeganie zasad BHP, niechętny
lub negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak dyscypliny,

w przypadku

ewidentnego lekceważenia swoich obowiązków uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1.Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz w swoim zeszycie
pomocniczym.

VIII. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach
1. O ocenach cząstkowych nauczyciel przedmiotu wychowanie fizyczne informuje
rodziców poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
2. O proponowanej ocenie śródrocznej i rocznej rodzice (opiekunowie) i uczniowie są
informowani przez wpis do

e- dziennika

proponowanych ocen

najpóźniej

na miesiąc przed terminem klasyfikacji.

IX.

Poprawa ocen
1. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika elektronicznego jako ocena
poprawiona i jest wliczana do średniej.
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2. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę, za wyjątkiem tych, których nie można
zrealizować ze względu na miejsce przeprowadzenia sprawdzianu (złe warunki
atmosferyczne)

4.16. Przedmiotowe Zasady Oceniania z edukacji dla
bezpieczeństwa
PZO z Edukacji dla bezpieczeństwa zawierają następujące treści :
I.

Cele PZO.

II.

Zasady PZO.

III.

Treści podlegające ocenie.

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

V.

Skala ocen.

VI.

Kryteria oceniania.

VII.

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.

VIII.

Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach.

IX.

Poprawa ocen.

I.

Cele PZO

1. Bieżące informowanie uczniów o poziomie osiągnięć edukacyjnych ( postępach
i brakach).
2. Wspieranie działania uczniów i motywowanie ich do dalszej pracy.
3. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
4. Wdrażanie do systematycznej pracy i samokontroli.
5. Aktywizowanie uczniów na ćwiczeniach praktycznych.
6. Zachęcenie do udziału we wszelkich zawodach i turniejach.
7. Informowanie rodziców ( prawnych opiekunów), wychowawcy i dyrekcji
o postępach , trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
8. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno–wychowawczej .
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II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznaje uczniów z PZO.
Informuje ich, jaki będzie zakres wymagań oraz sposób i zasady nauczania i oceniania
(w razie potrzeby nauczyciel przypomina te zasady w trakcie roku szkolnego).
2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria oceniania. Uczniowie
są informowani na bieżąco o ocenach w czasie zajęć, każda ocena jest wpisywana do
e-dziennika.
3. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o formach sprawdzania
wiadomości.
Forma sprawdzenia wiadomości może być ustna lub pisemna, może trwać od 10 do 45 minut
lub polegać na wykonaniu praktycznego ćwiczenia.
Formy sprawdzania wiadomości mają różną wagę.
4. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik do EdB oraz zeszyt przedmiotowy
i przybory do pisania. Za brak którejś z w/w wstawiany jest „ – ’’ minus.
5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć („np”): 1 razy w ciągu jednego
półrocza i jest zobowiązany zgłosić to przed lekcją. Uczeń, który nie skorzysta
z żadnego „-” nagradzany jest oceną bardzo dobrą pod koniec roku szkolnego.
6. Zasady zgłaszania nieprzygotowań do lekcji przez uczniów określa nauczyciel
na pierwszych zajęciach. Uczniowi przysługuje jedno nieprzygotowanie w semestrze.
Nieprzygotowania zgłasza się nauczycielowi przed lekcją. Uczeń, który chce skorzystać
z tego przywileju, przed zbiórką informuje o tym fakcie dyżurnego: „jestem nieprzygotowany
(nieprzygotowana)”. W szczególnych przypadkach, wynikających z braku postępów w nauce
nauczyciel może zawiesić prawo do nieprzygotowań w danej klasie aż do odwołania.
Nauczyciel może cofnąć prawo do nieprzygotowań w przypadku, gdy frekwencja danego
ucznia jest niższa niż 70%.
7. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, nie może zgłosić
nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub przed sprawdzianem.
Uczeń ma obowiązek pisania lub zaliczania materiału ze wszystkich przeprowadzanych
w danym semestrze prac kontrolnych i ćwiczeń praktycznych w wyznaczonym terminie.
Jeżeli tego obowiązku nie dopełni, dostaje ocenę niedostateczną (1) z niezaliczonej pracy
kontrolnej.
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8. Wszystkie formy pisemne sprawdzania wiadomości są zapowiadane.
9. Wszystkie formy sprawdzania wiadomości muszą się odbyć w terminie uzgodnionym
z nauczycielem, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed datą wystawienia ocen
śródrocznych lub rocznych.
10. Aby uzyskać ocenę pozytywną z pracy pisemnej należy otrzymać 30% punktów
możliwych do uzyskania. Jeśli sprawdzian jest testem jednokrotnego wyboru, liczba punktów
koniecznych do uzyskania pozytywnej oceny wynosi 50% .
11. Uczeń nieobecny na

sprawdzianie otrzymuje wpis „nb”. Uczeń nieobecny

na sprawdzianie lub ten, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę „1” poprawia sprawdzian
w terminie ustalonych przez nauczyciela. Ustalając terminy poprawy sprawdzianu nauczyciel
kieruje planem zajęć lekcyjnych - swoim i uczniów zgłaszających chęć poprawy oceny
niedostatecznej, czy wpisu „nb”.
12. Prace pisemne i ćwiczenia praktyczne muszą zostać poprawione przez ucznia w terminie
2 tygodni od momentu uzyskania oceny a uczeń ma obowiązek przygotować się do poprawy.
Ocena z poprawy jest wpisana do e-dziennika obok pierwszej oceny (poprawiane mogą być
wszystkie oceny niższe od oceny bardzo dobrej ).
13. Poprawa oceny ”1” skutkuje wpisaniem do dziennika elektronicznego oceny uzyskanej
w wyniku poprawy obok oceny „1”. Ocena bardzo dobra nie podlega poprawie. Poprawa
wpisu „nb” skutkuje usunięciem z e-dziennika tego wpisu i zastąpienia go oceną uzyskaną
w wyniku poprawy.
14. Uczeń, który nie podjął próby poprawy wpisu „nb” w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela, otrzymuje w miejsce tego wpisu ocenę „1” bez prawa do poprawy. Uczeń, który
nie podjął próby poprawy oceny „1” w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, traci
po tym terminie prawo do jej poprawy.
15. Wszystkie prace pisemne udostępniane są uczniom do wglądu na pierwszej lekcji
po wpisaniu ocen do e-dziennika. Sprawdziany podlegają zwrotowi do nauczyciela.
16. Sprawdziany udostępnia się także do wglądu rodzicom uczniów na zasadach zawartych
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (PZO).
17. Po każdym ze sprawdzianów nauczyciel podaje kryteria oceniania. Uzasadnienia oceny
prac pisemnych nauczyciel dokonuje na życzenie ucznia lub rodzica indywidualnie.
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18. Uzasadnienia odpowiedzi ustnej nauczyciel dokonuje także ustnie, bezpośrednio
po zakończonej wypowiedzi ucznia.
19. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w nauce, wynikające z nieobecności
w szkole, braku przygotowania do zajęć lub innych powodów.
20. W szczególnych sytuacjach (dłuższa nieobecność ucznia w szkole spowodowana chorobą,
inne wypadki losowe) nauczyciel indywidualnie ustala z uczniem terminy i sposób
nadrobienia zaległości w nauce.
21. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z pisania pracy klasowej, kartkówki lub
odpowiedzi ustnej w wyjątkowych sytuacjach losowych.
Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć
uzupełnienia braków z przedmiotu.
22. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela , jeżeli nie rozumie partii
materiału , gdy

chce

wyjaśnić

wątpliwości

oraz

gdy

chce

skonsultować się,

co do właściwego wykonania jakiegoś zadania.
23. Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę
stopnia śródrocznego i rocznego.
24. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu jeżeli posiada 50% obecności na lekcjach.
25. Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawiania ocen jeżeli stwierdzi
się nieuczciwość ucznia (odpisywanie, ściąganie, zmiana grupy na sprawdzianie,
wykorzystywanie cudzych prac jako własnych, np.: kopiowanie informacji z Internetutelefonu, odpisywanie zadań domowych w szkole) – nauczyciel wystawia wówczas uczniowi
ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia i uwagę e-dzienniku.
26. O proponowanej ocenie śródrocznej i rocznej nauczyciel informuje ucznia na miesiąc
przed wystawieniem oceny ostatecznej.
27. Wystawianie oceny, śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych,
przy uwzględnieniu średniej ważonej.
28. Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane w całym roku
szkolnym.
29. Wystawiając ocenę roczną uwzględnia się systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne
i stosunek ucznia do przedmiotu.
30. Przy wystawianiu ocen na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
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31. Przy wystawianiu ocen na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działania edukacyjne i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym semestrze,
można obniżyć ocenę roczną o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie
Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie
ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką
i przejawianie zainteresowania. W dalszej kolejności ocenie podlega cały zasób wiedzy.
Ocenianie wiadomości i umiejętności.
1. Wiadomości przedmiotowe:
Zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw programowych.
2. Umiejętności przedmiotowe:
Analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów, gromadzenie danych,
dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, porównywanie i wnioskowanie,
wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie, posługiwanie
się środkami technicznymi, korzystanie z różnych źródeł informacji.
3. Postawę ucznia i jego aktywność:
pracę w grupie, dyskusję, aktywność na lekcji, odpowiedzialność za podjęte zadania,
kreatywność.
Formy podlegające ocenie:
Odpowiedzi ustne:
Obejmują materiał z ostatniej lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane) w celu
sprawdzenia wiadomości ucznia podczas rozmowy. Uczeń ma obowiązek być zawsze
przygotowany z ostatniej lekcji
Formy pisemne:
Testy semestralne, prace klasowe, sprawdziany podsumowujące poszczególne działy
(są zawsze zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),
Kartkówki obejmujące materiał ostatniej lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane,
uczeń ma obowiązek być zawsze przygotowany z ostatniej lekcji),
Opracowanie algorytmów zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu,
zeszyt przedmiotowy.
Formy praktyczne:
Symulacja urazów, pozoracja ran i wypadków, ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania
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pierwszej pomocy.
Aktywność i systematyczność:
Wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca
w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków itp.).
Zadania domowe:
Umiejętności doskonalone w domu.
Prace dodatkowe:
Zaproponowaną przez nauczyciela lub wynikająca z inicjatywy ucznia.
Samodzielne opracowanie referatu, przygotowanie prezentacji - pomocy multimedialnych na
zadany temat, opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki,
plakaty, okazy wzbogacające zbiory (itp.). które będą przedstawiane na lekcji.
Zajęciach pozalekcyjnych:
Związanych z poszerzaniem i gruntowaniem wiadomości uczeń otrzymuje dodatkowe oceny.
Udział w turniejach, zawodach, konkursach, projektach z edukacji dla bezpieczeństwa.

IV. Sposoby oraz częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów
W ciągu semestru przy jednej godzinie tygodniowo- uczeń powinien uzyskać przynajmniej
trzy oceny. Uczeń musi poprawić ocenę z prac pisemnych i ćwiczeń praktycznych w terminie
2 tygodni od otrzymania oceny i wpisania jej do e-dziennika. Ocena otrzymana z poprawy
zawsze jest wpisywana do e-dziennika.
1. Odpowiedzi ustne.
Nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia z ostatniego tematu działu podczas
rozmowy. Uczeń otrzymuje ocenę cząstkową (1-6). Minimum 1 raz w ciągu semestru.
2. Prace klasowe.
Prace klasowe zapowiadane są przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a zakres
podlegający kontroli określa nauczyciel (po zakończeniu działu programu). Uczeń otrzymuje
ocenę cząstkową (1-6). Minimum 1 raz w ciągu semestru. Prace kontrolne należy oddać
uczniom w terminie dwóch tygodni.
3. Sprawdziany.
Prace kontrolne zapowiadane są przynajmniej na tydzień przed terminem, a zakres
podlegający kontroli to 3 ostatnie tematy działu (określa nauczyciel). Uczeń otrzymuje ocenę
cząstkową (1-6). Minimum 1 raz w ciągu semestru. Sprawdziany należy oddać uczniom
do dwóch tygodni.
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4. Kartkówki.
Kartkówka może być niezapowiedziana przez nauczyciela i obejmuje materiał ostatniego
tematu. Uczeń otrzymuje ocenę cząstkową (1-6). Minimum 1 raz w ciągu semestru.
Kartkówki należy oddać uczniom do dwóch tygodni.
5. Test semestralny
Test semestralny musi być zapowiedziany przynajmniej 2 tygodnie przed terminem, a zakres
podlegający kontroli określa nauczyciel ( śródroczny i roczny). Uczeń otrzymuje ocenę
cząstkową (1-6). Minimum 1 raz w ciągu semestru. Test semestralny należy sprawdzić
w terminie dwóch tygodni.
6. Zeszyty.
Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik ( J. Słoma, „Żyję i działam
bezpiecznie”)
Każdy brak zeszytu jest odnotowany w postaci minusa lub oceny niedostatecznej, chyba,
że uczeń zgłosił na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć. Minimum 1 raz w ciągu
semestru nauczyciel sprawdza zeszyt.
6. Zadania domowe.
Uczeń otrzymuje ocenę zawsze, gdy było zadane takie zadanie.
Każdy brak zadania jest odnotowany w postaci minusa lub oceny niedostatecznej, chyba,
że uczeń zgłosił na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć. Minimum 1 raz w ciągu
semestru. Według decyzji nauczyciela,
7. Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia praktyczne w ramach kursu udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciel może
sprawdzić na bieżąco umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy
od momentu przekazania wiadomości do końca trwania nauczania przedmiotu w różnych
formach (pokaz, ćwiczenia, test pisemny, kartkówka, rozmowa, itp.). Uczeń otrzymuje
w zależności od wkładu pracy i posiadanych umiejętności ocenę cząstkową (1-6). Według
decyzji nauczyciela.
8. Aktywność
Aktywność na lekcji, prawidłowa odpowiedź na trudne pytanie (nieznane pojęcia)
wymagające logicznego myślenia uczeń otrzymuje w zależności od stopnia trudności ocenę
lub plusa. Według decyzji nauczyciela.
9. Systematyczność.
Nauczyciel ocenia systematyczność pracy ucznia na końcu semestru i roku szkolnego przy
ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. Według decyzji nauczyciela.
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10. Samodzielna praca ucznia (np. przygotowanie prezentacji, która na lekcji będzie
przedstawiana). Uczeń otrzymuje w zależności od wkładu pracy i trudności plusa lub ocenę
cząstkową (6). według decyzji nauczyciela
11. Udział w konkursach, turniejach, projektach i zawodach.
Za udział w konkursach, turniejach, projektach i zawodach o tematyce związanej
z przedmiotem uczeń otrzymuje w zależności od rangi i osiągniętych sukcesów od plusa
do oceny cząstkowej (6). Według decyzji nauczyciela.

V. Skala ocen
Uczeń jest informowany o ocenie w chwili jej wystawienia.
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen od 1(niedostateczny) do 6
Uczeń za pracę na lekcji otrzymuje plusy i minusy, które są przeliczane na ocenę cząstkową
wg wzoru:
++++ - bardzo dobry,
- - - - - - niedostateczny.
Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia
z poszczególnych form działalności ucznia według wagi.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę.
Waga 3 – test semestralny, praca klasowa, sprawdzian, ćwiczenie praktyczne, projekt,
konkurs, turnieje i zawody zewnętrzne.
Waga 2 – kartkówka, odpowiedź ustna, projekt, konkurs, turnieje i zawody wewnętrzne.
Waga 1- aktywność na lekcji, systematyczność pracy, zadanie domowe, zeszyt, referat,
prezentacja multimedialna na zadany temat, czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych,
plansze, plakaty, rysunki, okazy wzbogacające zbiory itp. .
Ocena

jest

wynikiem

opanowania

wiadomości

i

umiejętności

przewidzianych

w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:
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Stopień

Skrót
literowy

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

Procentowy wskaźnik
poziomu opanowania
osiągnięć
edukacyjnych
uczniów
100%

bardzo dobry

bdb

5

90 – 99,9%

dobry

db

4

75 - 89%

dostateczny

dst

3

50 – 75,9%

dopuszczający

dop

2

30 – 49,9%

niedostateczny

ndst

1

0 - 29%

Prace pisemne ucznia są oceniane zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny
z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów w przeliczeniu na skalę procentową.
Prace klasowe – na ocenę dopuszczającą minimum 30%.

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu
całego semestru, a oceny rocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego
roku szkolnego. Średnia ta będzie liczona według następującego wzoru:
suma iloczynów ( ocena X waga )
suma wag
Propozycja oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia
ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych oraz innych form aktywności
podlegających ocenie w trakcie trwania semestru. Średnia ważona ocen jest jednym
z kryteriów decydujących o ocenie śródrocznej i rocznej. Ponadto wystawiając ocenę
nauczyciel bierze pod uwagę: frekwencję ucznia na zajęciach z przedmiotu, aktywność
podczas zajęć, kulturę osobistą, stosunek ucznia do przedmiotu. W przypadku oceny rocznej
nauczyciel ponadto bierze pod uwagę ocenę za pierwszy semestr.
Jednym z czynników wpływających na ocenę śródroczną lub roczną jest średnia ważona
wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru lub w ciągu roku szkolnego.
W tym celu przyjmuje się następujące progi minimalne średniej ważonej uwzględniane
w czasie wystawiania ocen semestralnych lub końcowo rocznych:
Ocenę otrzymasz według następujących zasad:
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średnia ocen

< 0 : 1,49 ) niedostateczny
< 1,50 : 2,49) dopuszczający
< 2,50 : 3,49) dostateczny
< 3,50 : 4,49) dobry
< 4,50 : 5,49) bardzo dobry
< 5,50 : 6 >

celujący

W celu sprawiedliwego i pełnego oceniania osiągnięć uczniów wprowadzono
następujące kryteria wystawiania ocen, składających się później na ocenę końcową
( śródroczną i roczną ):
1.1. Ocenę celującą ( 6) otrzymuje uczeń, który:
opanował w 100 % wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w klasie VIII
z EdB, wynikające z indywidualnych zainteresowań,

umiejętnie wykorzystuje zdobyte

wiadomości z literatury, programów radiowych i telewizyjnych oraz Internetu, wykonuje
nietypowe prezentacje multimedialne przydatne na lekcji,

wykazuje się bogatym

słownictwem i potrafi analizować tekst i wyciągać wnioski, osiąga sukcesy w zawodach
sportowo obronnych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych
przedmiotach, potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, bardzo aktywnie
uczestniczy w procesie lekcyjnym, w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych
do zdobycia i w pełni odpowiada na dodatkowe pytania.
1.2. Ocenę bardzo dobrą ( 5 ) otrzymuje uczeń, który:
opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w klasie VIII
z EdB, wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest przygotowany do każdej
lekcji, czego dowodem jest duża aktywność na lekcji, dobrowolnie wykonuje dodatkowe
zadania, bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, odpowiedzi ucznia
są bogate w słownictwo, w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90%
do 99,9% punktów możliwych do zdobycia, bierze udział w zawodach sportowo-obronnych.
1.3. Ocenę dobrą ( 4 ) otrzymuje uczeń, który:
nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w klasie VIII z EdB,
ale opanował je na poziomie wykraczającym poza wymagania zawarte w podstawie
programowej,

aktywnie uczestniczy w lekcji, potrafi stosować zdobytą wiedzę

do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta
z pomocy nauczyciela, udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, bardzo rzadko
zdarza mu się nie przynieść zeszytu lub podręcznika, sporadycznie zdarzają mu się
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pojedyncze przypadki nie przygotowania do lekcji, braki te szybko zostają uzupełnione,
w pracach pisemnych osiąga od 75% -89,9% punktów.
1.4. Ocenę dostateczną ( 3 ) otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w klasie VIII
z EdB w sposób zadawalający, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym
stopniu trudności, wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, zdarza mu
się nie przynieść zeszytu i podręcznika, dość często zdarza mu się nie przygotować
do lekcji, zaległości uzupełnia z dużym opóźnieniem w przypadku prac pisemnych osiąga
od 50% - 75,9% punktów.
1.5. Ocenę dopuszczającą ( 2 ) otrzymuje uczeń, który:
ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem w klasie VIII
z EdB, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, wykonuje proste zadania
i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
aktywny na lekcji, ma

poważne

problemy

z

wypowiadaniem

jest mało

się, często jest

nieprzygotowany do lekcji, rzadko uzupełnia zaległości, często nie przynosi zeszytu
i podręcznika, w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% - 49,9%
punktów.
1.6. Ocenę niedostateczną( 1 ) otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawie programowej w klasie VIII
z EdB, , nie pracuje na lekcji i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie podejmuje
próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
ma poważne problemy z wypowiadaniem się, nie wykonuje poleceń nauczyciela.
nie przygotowuje się do lekcji, nie uzupełnia zaległości, nie przynosi podręcznika
i zeszytu, w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga poniżej 29% punktów,
nie próbuje korzystać z szansy poprawy.
Nauczyciel dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,
u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom

programowym,

potwierdzone

orzeczeniem

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.
2. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
wystawienie uczniowi oceny pozytywnej.
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VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia,
zakres materiału i forma sprawdzianu. Przy każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania
większej partii materiału (praca klasowa), nauczyciel wskazuje ustnie lub pisemnie uczniom
ich osiągnięcia i braki.
Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy
czym oceny mają różną wagę.
Oceny w e-dzienniku wpisywane są kolorem.
Osiągnięcia

uczniów

są

odnotowywane

na

bieżąco

w

e-dzienniku za pomocą

następujących oznaczeń:

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiana do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic opiekun/prawny dziecka otrzymuję informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście na zebraniu.
4. Nauczyciel

jest

obowiązany

do

udzielenia

wszelkich

wyjaśnień,

co do wystawionej oceny.
5. Rodzice mają możliwość zapoznać się szczegółowo z PZO z Edukacji
dla Bezpieczeństwa na stronie internetowej szkoły.
6. O ocenach cząstkowych informuje wychowawca na zebraniach rodzicielskich
lub w czasie indywidualnych spotkań w szkole.
7. Nauczyciel uczący przedmiotu informuje o ocenach w czasie wywiadówek,
indywidualnych spotkań oraz konsultacji.
8. Informacje o zagrożeniu ocenią niedostateczną klasyfikacyjnej śródrocznej i
rocznej jest przekazywana za pośrednictwem wychowawców na zebraniu lub
indywidualnie nie później niż miesiąc przed wystawieniem oceny, rodzic
potwierdza tę informację podpisem.
9. Sposób informowania o ocenach zawarty jest w Statucie Szkoły.

IX. Poprawa ocen
1. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.
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2. Ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni od momentu jej
uzyskania.
3. Ćwiczenia praktyczne muszą zostać poprawione przez ucznia w terminie 2 tygodni
od momentu uzyskania oceny a uczeń ma obowiązek przygotować się do poprawy.
Ocena z poprawy jest wpisana do e-dziennika obok pierwszej oceny (poprawiane
mogą być wszystkie oceny niższe od oceny bardzo dobrej ).
4. Uczeń ma prawo poprawić swoją ocenę do 2 tygodni od momentu powiadomienia
o niej i wstawienia do e-dziennika , przy czym: ocenę z pracy pisemnej, można
poprawić pisemnie bądź ustnie (decyduje nauczyciel) z materiału obowiązującego na
sprawdzianie. Obok oceny niedostatecznej (1) wpisana jest ocena z poprawy (liczą
się obie oceny ), natomiast pozostałe oceny ( 2,3,4) są likwidowane (liczy się
tylko ocena z poprawy ).
5. Ocenę z odpowiedzi ustnej, kartkówki, braku aktywności na lekcji można poprawić
ustnie przygotowując się na bieżąco z 1-3 ostatnich lekcji.
6. Zadania domowe należy uzupełnić i przedstawić nauczycielowi na kolejnej lekcji
po zgłoszeniu braku zadania lub otrzymaniu oceny niedostatecznej na kolejnej lekcji.
Ocena w tym przypadku nie zostaje poprawiona, ale ma to wpływa na ocenę
śródroczną i roczną.
7. Uczniowi przysługuje odwołanie się od oceny śródrocznej lub rocznej zgodnie
z zasadami zamieszczonymi w Statucie Szkoły.

4.17. Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki
PZO z muzyki zawierają następujące treści :
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców ( prawnych opiekunów)
IX. Poprawa ocen
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I. Cele PZO
1.

Informowanie

uczniów

o

poziomie

ich

osiągnięć

edukacyjnych

( postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców ( prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach
oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej .

II. Zasady PZO
Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:
1. Indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności muzyczne. Przy ocenianiu
uwzględnia różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie),
przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie postępy i zaangażowanie oraz wkład
pracy. Ważne są również informacje, jakie niesie ze sobą ocena. Powinna ona bowiem
zaznajamiać ucznia z postępami, jakich dokonał w danym przedziale czasu.
2. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń podjął
dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym semestrze,
można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
3. Przy wystawianiu oceny na koniec roku w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie podjął
żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceni niższe niż w pierwszym semestrze, można
obniżyć ocenę o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie
Ocenie podlegają umiejętności w zakresie:
śpiewania;
grania na instrumentach;
tworzenia muzyki;
ruchu przy muzyce;
tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;
wiedza o muzyce:
zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich
stosowania w wypowiedziach o muzyce;
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wiadomości o kompozytorach;
znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły,
chóry, orkiestry);
opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;
postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne:
aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc;
prezentacja dokonań;
kreatywność
1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
1.1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
1.2. zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
1.3. na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania,
projekty;
1.4. potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie,
dzwonkach, keyboardzie;
1.5. umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza
niego;
1.6. opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych
przedmiotów;
1.7. potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
1.8. zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
1.9. jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych;
1.10. angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły;
1.11. reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych;
1.12. bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
2. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
2.1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
2.2. korzysta z różnych źródeł informacji;
2.3. na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
2.4. potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie
i dzwonkach;
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2.5. umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie
nauczania;
2.6. odrabia prace domowe;
2.7. jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
3. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
3.1. opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
3.2. korzysta z różnych źródeł informacji;
3.3. potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub
dzwonkach;
3.4. umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem
muzycznym;
3.5. na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
3.6. odrabia prace domowe;
3.7. jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
4. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
4.1. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane
w realizowanym programie nauczania;
4.2. jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
4.3. potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub
dzwonkach;
4.4. umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie
nauczania;
4.5. odrabia prace domowe;
4.6. potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.
5. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
5.1.

w

niewielkim

stopniu

opanował

wiadomości

i

umiejętności

przewidziane

w realizowanym programie nauczania;
5.2. jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
5.3. potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane
w programie nauczania;
5.4. umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie
nauczania;
5.5. odrabia proste prace domowe;
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5.6. nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.
6. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
6.1. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
6.2. nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;
6.3. nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;
6.4. ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;
6.5. jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
6.6. nie odrabia prac domowych;
6.7. nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków,
poprawienia ocen.
Uwaga: Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku możliwości czy braku uzdolnień
ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci ucznia do przedmiotu
i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania.

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
Odpowiedź ustna, kartkówka, sprawdzian ,

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen 1-6
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 –prace klasowe, sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, konkursy wewnętrzne
waga 1 –aktywność, zadania, inne
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową
Ocena/Zapis

Zakres procentowy

Celujący

100%

Bardzo dobry

99%-90%

Dobry

89,9%-75%
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Dostateczny

74,9%-50%

Dopuszczający

49,9%-30%

Niedostateczny

29,9%-0

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen
2. Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez:
2.1. realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec,
improwizacja, tworzenie);
2.2. realizację zadań teoretycznych (quizy, gry dydaktyczne, pytania i odpowiedzi, kartkówki
i/lub testy);
2.3. tworzenie prezentacji, gazetek, albumów itp.;
2.4. występy artystyczne na forum klasowym, szkolnym i pozaszkolnym.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
Osiągnięcia uczniów są odnotowywane w e-dzienniku

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi i jego
rodzicom/opiekunom prawnym.
5. Sprawdziany powinny być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
6. Uczniowie zapisują na końcu zeszytu przedmiotowego uzyskane oceny oraz wklejają
kartkówki.
7. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach
i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według
harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
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IX. Poprawa ocen
1. Ocena z poprawy jest wpisana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej
2. Uczeń może poprawić każdą pracę klasową i kartkówkę.
3. Kartkówki i prace klasowe poprawione mogą być poza zajęciami lekcyjnymi w terminie
dwóch tygodni po oddaniu prac.
4. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych nie zmieniają się kryteria oceniania,
a oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
5. Uczeń musi poprawić pracę klasową, z której otrzymał ocenę niedostateczną w terminie
uzgodnionym przez nauczyciela (poza zajęciami lekcyjnymi), nie później niż dwa tygodnie
od oddania pracy.

4.18. Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki
PZO z plastyki zawierają następujące treści :
I.
II.

Cele PZO.
Zasady PZO.

III.

Treści podlegające ocenie z plastyki.

IV.

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Skala ocen.
Kryteria oceniania.
Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
Sposoby informowania rodziców ( prawnych opiekunów).
Poprawa ocen.

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych ( postępach i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3. Motywowanie do dalszej pracy.
4. Informowanie rodziców ( prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach ,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej .
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II. Zasady PZO
Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:
1. Indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności plastyczne, znajomość technik
i odpowiednie wykorzystywanie ich, jak również znajomość wiadomości z teorii historii
sztuki, trafność obserwacji, pomysłowość (oryginalność), wrażliwość.
2. Jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,
3. Zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział,
4. Umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania
własnych rozwiązań.
5. Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, udział w konkursach
plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
6. W przypadku braku zdolności plastycznych i umiejętności wykonywania prac uczeń
nie jest zwolniony z oceny. Jest zobowiązany wykonać ją na miarę swoich możliwości.
7. Przygotowanie ucznia do zajęć,
(dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć
bez konsekwencji. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu
do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć: brak materiałów i pomocy
plastycznych na lekcji, brak zaległej pracy.)
8.Uczeń oddaje zaległe prace w ciągu 2 tygodni.
9.Prace uczniów sprawdzane są na bieżąco następnie oddawane uczniowi bądź wywieszane
na gazetce szkolnej.
10. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy
na zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji.
W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice.
11. Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy.
Jest to forma ustnej umowy klasy z nauczycielem.
12. Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek dowiedzieć się jakie materiały
i przybory należy przygotować na kolejną lekcję
(np. blok, kredki, zeszyty… itp.)
13.Praca plastyczna oddana do oceny musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia
,numerem ucznia w dzienniku lekcyjnym i klasą do której uczęszcza.

146

III. Treści podlegające ocenie z plastyki
1. Prace plastyczne
2. Odpowiedź ustna
3. Kartkówki
4. Aktywność na lekcji
5. Przygotowanie do lekcji
6. Przygotowanie prac na konkursy
7. Praca w grupie
8. Aktywność pozaszkolna

IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela na początku
zajęć: w szczególności prace ucznia oceniane są za:
-zgodność z tematem,
-bogactwo treści,
-pomysłowość, (oryginalność)
-wartości formalne ( kompozycja, kolorystyka, właściwości tworzywa, techniki plastyczne),
-wrażliwość,
-estetyka
Prace oceniane są na koniec wykonania zadania.

V. Skala ocen
Zgodnie ze Statutem szkoły stosuje się skalę od 1 do 6 .

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena celująca ( 6 )
- uczeń przejawia zdolności plastyczne
- wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV, V, VI,VII.
- prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje
problemy plastyczne
- wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje
- bierze udział w konkursach plastycznych
- jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce
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- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany
2. Ocena bardzo dobra ( 5 )
- uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI,VII
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując
je w praktyce
- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy
- rozwija talent plastyczny
3. Ocena dobra ( 4 )
- uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI,VII
- poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce
- przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany
4. Ocena dostateczna ( 3 )
- uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziome kl. IV, V, VI,VII
- jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany
- nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem
- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen
5. Ocena dopuszczająca ( 2 )
- uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki
i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI,VII
- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace,
objawia lekceważący stosunek do przedmiotu
- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen
6. Ocena niedostateczna (1)
- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym
przedmiotu nauczania w danej klasie.
- braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu.
- nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu
trudności.
- nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich.
148

- przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom. Zagraża bezpieczeństwu.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
Lp. Narzędzie pomiaru/obserwacji Co badają

Częstotliwość
pomiaru/obserwacji

1.

Prace plastyczne

Umiejętność wykonywania prac 6– 8 w semestrze
plastycznych i wykorzystania
wiedzy w praktyce

2.

Odpowiedź ustna

Znajomość zagadnień i pojęć

2 razy w semestrze

3.

Kartkówki, sprawdziany

Znajomość zagadnień i pojęć

1raz w semestrze

4.

Aktywność na lekcji

Zaangażowanie i twórczą

na bieżąco

postawę ucznia

5.

Przygotowanie do lekcji

Posiadanie przez ucznia

na bieżąco

niezbędnych materiałów
i przyborów, jego stosunek do
przedmiotu
6.

7.

Przygotowanie prac na

Zaangażowanie i twórczą

konkursy

postawę ucznia

Praca w grupie

Umiejętność współpracy

na bieżąco

2 razy w semestrze

z innymi
8.

Udział w zajęciach

Zainteresowanie przedmiotem

na bieżąco

9.

Aktywność pozaszkolna

Zainteresowanie sztuką

na bieżąco

związana z życiem
kulturalnym miasta

VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne.
2. Prace klasowe powinny być podpisane przez rodziców.
3. Nauczyciel jest obowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień, co do wystawionej
oceny.
4. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
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IX. Poprawa ocen
1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę, ale w porozumieniu i terminie ustalonym przez
nauczyciela. Ocena poprawiona jest wpisana do e-dziennika obok oceny poprzedniej
2. Uczeń

nieobecny

przez

dłuższy

czas

w

szkole

będzie

miał

wyznaczony

czas na nadrobienie braków. W tym czasie nie będzie oceniany.

4.19. Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii
PZO z religii zawiera następujące treści :
I. Cele PZO
II. Zasady PZO
III. Treści podlegające ocenie
IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów
V. Skala ocen
VI. Kryteria oceniania
VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
VIII. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o ocenie
IX. Poprawa ocen

I. Cele PZO
1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach
i brakach).
2. Pomoc uczniom w samodzielnym rozwoju duchowym i intelektualnym.
3. Motywowanie do dalszej pracy i pogłębiania osobistej relacji z Bogiem.
4. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach uczniów.
5. Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej .
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II. Zasady PZO
1. Nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje uczniów, jaki
będzie zakres wymagań oraz o sposobie i zasadach nauczania ( w razie potrzeby
nauczyciel przypomina te zasady częściej ).
2. Kartkówki, sprawdziany oraz
są

obowiązkowe. Uczeń

ustne

nieobecny

wypowiedzi (np. opowiadanie
powinien

zgłosić

tekstu)

się do nauczyciela

i uzgodnić z nim termin napisania pracy lub odpowiedzi ustnej.
3. Sprawdziany zapowiadane są z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma
prawo do poprawy oceny z wyżej wymienionych sprawdzianów ( tylko jeden raz
poprawia daną pracę ).
4. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt przedmiotowy lub zeszyt
ćwiczeń oraz podręcznik.
5. Uczeń

zawsze może poprawić swą ocenę z odpowiedzi ustnej. Obok oceny

niedostatecznej pojawia się ocena z poprawy, natomiast każdą inną ocenę można
poprzez poprawę zlikwidować. Liczy się wówczas ocena z poprawy.
6. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń
podjął dodatkowe działania edukacyjne i otrzymuje oceny wyższe niż w pierwszym
semestrze, można ocenę roczną podnieść o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie
decyduje nauczyciel.
7. Przy wystawianiu oceny na koniec roku, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy uczeń nie
podjął żadnych działań edukacyjnych i otrzymuje oceny niższe niż w pierwszym
semestrze, można obniżyć ocenę o dwa stopnie. O ostatecznej ocenie decyduje
nauczyciel.

III. Treści podlegające ocenie
Ocenie podlegają :
1. Pisemne prace kontrolne.
2. Odpowiedzi ustne.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji.
4. Zadania.
5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary.
6. Zeszyt/zeszyt ćwiczeń.
7. Zainteresowanie przedmiotem, pilność, systematyczność, postawy, umiejętności,
aktywność.
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8. Korzystanie z Pisma Świętego.

IV. Sposoby oraz częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów
1. Odpowiedzi ustne - według decyzji nauczyciela..
2. Sprawdziany– min. 2 w ciągu roku szkolnego.
3. Kartkówki – według decyzji nauczyciela.
4. Zeszyt/zeszyt ćwiczeń: sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej jeden
raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu/zeszytu ćwiczeń.

V. Skala ocen
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły stosuje się skalę ocen 1- 6.
2. Oceny za poszczególne osiągnięcia mają określoną wagę:
waga 3 – sprawdziany, projekty, konkursy zewnętrzne
waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy wewnętrzne
waga 1 – aktywność, zadania, inne.
3. Ocena jest wynikiem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania z uwzględnieniem ilości zdobytych punktów
w przeliczeniu na skalę procentową:

Ocena/zapis

Zakres procentowy

Celujący (6)

100%

bardzo dobry (5)

90% - 99,9%

dobry (4)

75% -89,9%

dostateczny (3)

50% - 74,9%

dopuszczający (2)

30% - 49,9%

niedostateczny (1)

poniżej 0 - 29%

VI. Kryteria oceniania
1. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną ocen.
Ocenę celująca ( 6) może otrzymać uczeń, który:
1. Zdobył 100% wiedzy i umiejętności zgodnie z programem nauczania katechezy;
2. Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną;
3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
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teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą
innym, jest świadkiem wiary;
4. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany
temat;
5. Angażuje się w prace pozalekcyjne (gazetki, pomoce katechetyczne, montaże
sceniczne, konkursy itp...)
6. Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Ocenę bardzo dobra ( 5 ) może otrzymać uczeń, który:
1. Opanował

wiedzę

i

umiejętności

określone

programem

katechezy,

potrafi

je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość;
2. Posiada znajomość podstawowych prawd wiary;
3. Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie;
4. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-religijnym;
5. Przejawia postawę apostolską.
Ocenę dobra ( 4 ) może otrzymać uczeń, który:
1. Zna podstawowe prawdy wiary, rozumie je oraz potrafi zastosować w sytuacjach
życia codziennego;
2. Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wielu relacji
między elementami wiedzy religijnej oraz powodują stałe postępy w życiu religijnym;
3. Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na pytania związane z tematem katechezy;
4. Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;
5. Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;
Ocenę dostateczną ( 3 ) może otrzymać uczeń, który:
1. Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest
chrześcijaństwo w życiu codziennym;
2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem
umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce;
3. Wykonuje zadania, potrafi wyciągnąć wniosek z lekcji;
4. Prowadzi niestarannie zeszyt z notatkami z lekcji/zeszyt ćwiczeń.
5. Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem;
Ocenę dopuszczająca ( 2 ) może otrzymać uczeń, który:
1. Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;
2. Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem,
w jego wiadomościach są luki - umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz
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utożsamianie się z chrześcijaństwem;
3. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety;
4. Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt/zeszyt ćwiczeń;
Ocenę niedostateczna ( 1 ) może otrzymać uczeń, który :
1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
2. Odmawia wszelkiej współpracy;
3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

VII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
1. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane na bieżąco w e-dzienniku.
2. Ocena semestralna składa się z ocen cząstkowych, sprawdzających następujące
wiadomości: odpowiedzi ustne, sprawdziany, testy, kartkówki, zadania, aktywność
uczniów na lekcji.

VIII. Sposoby informowania rodziców / prawnych opiekunów o ocenach
1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
2. Ocena wstawiona do e-dziennika zawiera komentarz/informację.
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje informację o ocenach poprzez dostęp
do e-dziennika, osobiście, na zebraniu.

IX. Poprawa ocen.
1. Uczeń ma prawo poprawić swoją ocenę z odpowiedzi ustnej, z prac pisemnych:
sprawdziany, kartkówki, zadania oraz ocenę z zeszytu/zeszytu ćwiczeń.
2. Ocena z poprawy jest wpisywana do e-dziennika jako ocena poprawiona i jest liczona
do średniej.
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5. Zasady oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym
1. Oceny

śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami
opisowymi.
2. Brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu, a nawet niewielkie postępy
dziecka są dostrzegane i wzmacniane pozytywnie.
Zasady ogólne:
1. Klasyfikacja roczna ucznia odbywa się w czerwcu , polega na podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych uwzględnionych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla każdego ucznia, zachowania ucznia w danym
roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zachowania .
2. W styczniu wystawiana jest ocena śródroczna, która zawiera opis zachowania ucznia, jego
postępów z zajęć edukacyjnych w I semestrze, uwagi, spostrzeżenia nauczyciela dotyczące
dalszej pracy z dzieckiem.
3. Ocena bieżąca to ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka / w opanowaniu przez
nie nowych wiadomości i umiejętności / oceny te wystawiane są w dziennikach w trakcie
codziennych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela wspomagającego Ocena
bieżąca wpisywana jest do odrębnego dziennika, w którym zapisywana jest tematyka zajęć.
4. Dopuszcza się, przy ocenianiu postępów edukacyjnych uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stosowania
ocen bieżących wyrażonych przez stopnie:
4.1. stopień celujący – 6
4.2. stopień bardzo dobry – 5
4.3. stopień dobry – 4
4.4. stopień dostateczny – 3
4.5. stopień dopuszczający – 2
4.6. stopień niedostateczny – 1
5. Stopnie odpowiadają następującej formie opisowej:
5.1. 6 – uczeń zrobił wspaniałe postępy, jest pilny i wspaniale sobie radzi
5.2. 5 – postępy ucznia są zadowalające, widać że się stara
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5.3. 4 – uczeń stara się być samodzielny, ale potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu zadania
5.4. 3 – uczeń musi jeszcze popracować, umiejętności opanował przeciętnie, wymaga
stałej pomocy
5.5. 2 – nie opanował dobrze danej umiejętności, wymaga stałej pomocy, fizyczne

wspieranie ucznia
5.6. 1- nie wykonuje żadnego zadania, nie przejawia zainteresowania, wymaga stałej

obecności n-la przy wykonywaniu zadania, nie pracuje.
Od klasy IV uczeń posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym może uzyskać
wyróżnienie jeżeli jego postępy dydaktyczno-wychowawcze były znaczące. O powyższej
ocenie decyduje wychowawca, nauczyciel współorganizujący nauczanie oraz inni nauczyciele
prowadzący zajęcia z uczniem.
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