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1. Dla uczniów klas IV – VIII wprowadza się następującą jednolitą skalę procentowo – punktową  

w celu oceny testów, sprawdzianów i prac klasowych (nie dotyczy kartkówek): 

1) 100% punktów możliwych do zdobycia – stopieo „celujący”, 

2) od 91% do 99% punktów możliwych do zdobycia – stopieo „bardzo dobry”, 

3) od 70% do 90% punktów możliwych do zdobycia – stopieo „dobry”, 

4) od 50% do 69% punktów możliwych do zdobycia – stopieo „dostateczny”, 

5) od 30% do 49% punktów możliwych do zdobycia - stopieo „dopuszczający”, 

6) od 29% do 0% punktów możliwych do zdobycia – stopieo „niedostateczny”. 

2. Sprawdziany, testy i prace klasowe muszą byd zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. W jednym dniu nie można przeprowadzid więcej niż jeden test, sprawdzian lub pracę klasową. 

4. Maksymalna liczba wymienionych w ust. 3 sposobów sprawdzania wiadomości i umiejętności  

w tygodniu wynosi trzy. Nauczyciel określa dokładnie zakres materiału oraz wpisuje ołówkiem  

tę informację do dziennika. 

5. Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeo nie może 

napisad ich z całą klasą, to powinien uczynid to w terminie uzgodnionym z nauczycielem,  

lecz nie później niż w dwa tygodnie po powrocie do szkoły. Jeśli uczeo tego nie zrobi, nauczyciel 

może samodzielnie wyznaczyd termin napisania pracy. 

6. Prace pisemne ucznia pozostają w dokumentacji szkoły. Uczeo i jego rodzice mają prawo  

do wglądu w prace pisemną ucznia znajdującą się u nauczyciela przedmiotu. 

7. Uczeo może byd odpytywany w formie ustnej lub pisemnej (kartkówka), bez zapowiadania,  

z wiadomości i umiejętności obejmujących zakres trzech ostatnich lekcji. Uczeo z kartkówki 

może otrzymad ocenę celującą, jeżeli w sposób twórczy napisał lub rozwiązał zadania wykazując 

się kreatywnością. 

8. Uczeo może również otrzymywad stopnie za aktywnośd, pracę domową, swoją dokumentację 

oraz pracę wytwórczą. 

9. Ustala się minimalną liczbę stopni dla zajęd edukacyjnych realizowanych w wymiarze 

tygodniowym w ciągu jednego półrocza: 

1) 1 godz. tygodniowo – 3 stopnie, 

2) 2 godz. tygodniowo – 4 stopnie, 

3) 3 godz. tygodniowo – 5 stopni, 

4) 4 i więcej godz. tygodniowo – 6 stopni. 

10. Poprawione prace klasowe, sprawdziany i testy są oddawane w terminie 14 dni roboczych. 

Wyklucza się okresy świat, ferii oraz nieobecności nauczyciela. 



11. Poprawa ocen niedostatecznych z prac klasowych jest obowiązkowa i musi odbywad się  

poza lekcjami ucznia. Uczeo pisze ją tylko raz i brana jest pod uwagę ocena poprawiona. 

12. Uczeo ma prawo (przed lekcją) 3 razy w półroczu zgłosid brak przygotowania do zajęd  

bez podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy lekcji, na której przeprowadzane są zapowiedziane 

sprawdziany i prace klasowe. 

13. Brak przygotowania do zajęd będzie odnotowywany przez nauczycieli. Czwarte 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeo 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

14. Na koniec półrocza (roku) nie przewiduje się sprawdzianu koocowo – zaliczeniowego (tzw. 

zdawania)  

14a. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.  

15. Ocena półrocza (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.  

16. Dopuszcza się stosowanie „plusów” (za aktywnośd, przygotowanie materiałów pomocniczych, 

zadania dodatkowe lub zadania o mniejszym stopniu trudności). Za pięd „plusów” uczeo 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

17. Uczeo, który nie zgłosił nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania domowego otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

18. Oceny są jawne i umotywowane. 

19. Uczeo nie musi odpowiadad i pisad kartkówki, o ile jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”. 

Obowiązują go testy, sprawdziany i prace klasowe wcześniej zapowiedziane oraz zadania 

domowe. 

20. Okres adaptacyjny dla uczniów klas czwartych trwa do kooca września każdego roku szkolnego.  

W tym czasie uczniowie wdrażani są do zasad zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu,  

nie otrzymują ocen niedostatecznych a zasady oceniania obowiązują każdego z nich  

od października danego roku. 

 


