
§ 37 OCENIANIE W KL. IV - VIII 

 

1. W klasach  IV-VIII ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wyrażona jest w stopniach 

wg skali 1-6: 

1) 1-niedostateczny, 

2) 2-dopuszczający, 

3) 3-dostateczny, 

4) 4-dobry, 

5) 5-bardzo dobry, 

6) 6-celujący. 

2. Ocena śródroczna, roczna i końcoworoczna wystawiana jest przez nauczycieli 

przedmiotowców według następujących zasad: 

1) uczeń podlega wszystkim formom sprawdzenia wiadomości i umiejętności, które 

zostały przewidziane dla danego przedmiotu, w przeciwnym przypadku otrzymuje 

ocenę niedostateczną z danej formy sprawdzania wiedzy;  

2) na początku i na końcu każdego roku szkolnego, w każdej klasie, mogą zostać 

przeprowadzone zewnętrzne testy diagnostyczne. Ocena nie jest liczona do średniej za 

semestr. Oceny z testu nie podlegają poprawie; 

3) wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do zewnętrznych testów 

diagnostycznych w określonym terminie. W przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności (choroba, wypadek  losowy) istnieje możliwość pisania testów w innym 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

4) aby otrzymać pozytywną ocenę końcoworoczną, uczeń ma obowiązek uzyskać 

pozytywną ocenę z każdego semestru. W przypadku oceny niedostatecznej z I 

semestru uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału w formie i terminie ustalonym 

przez nauczyciela w II semestrze. Za zaliczenie materiału z I semestru uczeń 

otrzymuje oceny cząstkowe wpisywane na II semestr. W przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej na II semestr uczeń ma możliwość zaliczenia materiału podczas 

egzaminu poprawkowego w sierpniu. 

3. Oceny bieżące wystawia się wg następującej skali: 

a) poniżej 40% – niedostateczny 

b) 40% – 59% – dopuszczający 

c) 60% – 74% – dostateczny 



d) 75% – 87% – dobry 

e) 88% – 95% – bardzo dobry 

f) 96% - 100% – celujący  

4. Oceny poprawione wystawia się wg następującej skali: 

a) poniżej 40% – niedostateczny 

b) 40% – 59% – dopuszczający 

c) 60% – 74% – dostateczny 

d) 75% – 90%– dobry 

e) 91% – 100% – bardzo dobry 

5. Ocena śródroczna jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w danym 

semestrze. Ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w I i II 

semestrze. 

6. Ocenę śródroczną i roczną ustala się według przedziałów: 

 

ŚREDNIA  ARYTMETYCZNA OCENA 

1,75 i poniżej Niedostateczna 

1,76-2,70 Dopuszczająca 

2,71-3,70 Dostateczna 

3,71-4,60 Dobra 

4,61-5,29 Bardzo dobra 

5,30 i powyżej Celująca 

 

7. Poprawiać można jeden raz oceny: niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną 

maksymalnie na ocenę bardzo dobrą.  Nie podlegają poprawie: zamknięte zadania 

domowe w zeszycie ćwiczeń, notatki z lekcji, odpowiedź na lekcji, pracę na lekcji, 

aktywność, pracę dodatkową. Pozostałe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności mogą 

być sprawdzane wg zapisów w PSO. Termin przeznaczony na poprawę to 10 dni 

szkolnych od dnia otrzymania oceny. Ocena uzyskana przez ucznia z poprawy zastępuje 

ocenę poprawianą. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed 

klasyfikacją.  

8. Oceny z testów diagnostycznych są wpisywane do dziennika, ale nie liczone do średniej. 

Pełnia tylko funkcję informacyjną. 



9. Laureaci konkursów szkolnych otrzymują cząstkową ocenę bardzo dobrą liczoną do 

średniej. 

10. Uczestnicy konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej rejonowego otrzymują 

premię, dodatkową cząstkową ocenę bardzo dobrą liczoną do średniej. 

11. Finaliści lub wyróżnieni uczestnicy konkursów na szczeblu wojewódzkim i 

ogólnopolskim oraz olimpiad przedmiotowych otrzymują dodatkową cząstkową ocenę 

celującą liczoną do średniej. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych szczebla rejonowego oraz niższego niż rejonowy 

(konkursy pozaszkolne, międzyszkolne, ośrodkowe zawody sportowe) otrzymują premię, 

dodatkową cząstkową ocenę celującą liczoną do średniej. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują  końcoworoczną  ocenę celującą z 

danego przedmiotu. 

14. Uczniowie uczęszczający systematycznie (co najmniej 85% frekwencji) na 

nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe ( przedmiotowe, przygotowujące do egzaminu klas 

VIII i gimnazjalnych) otrzymują dodatkową cząstkową ocenę celującą liczona do średniej. 

15. Każdego dnia w dzienniku elektronicznym losowany jest tzw. „szczęśliwy numerek”. 

Uczeń, którego numer z dziennika został wylosowany, jest w danym dniu zwolniony z 

niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy, odpytywania, kartkówek, nie zwalnia go 

to jednak z pracy na lekcji tego dnia.  

16. W szkole obowiązuje zasada, że uczeń, który ściągał, odpisywał zadanie domowe, od 

kolegi lub z Internetu, korzystał z podpowiedzi i został zauważony przez nauczyciela, 

otrzymuje z danej formy sprawdzania osiągnięć ocenę niedostateczną bez możliwości 

poprawy.  

17. Nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie każdą ocenę w formie pisemnej lub ustnej.  

18. Uzasadniane oceny mają na celu wspieranie indywidualnego rozwoju każdego ucznia. W 

tym celu muszą zawierać: 

1) wskazanie mocnych stron ucznia; 

2) elementów wymagających poprawy (wskazówki dla ucznia); 

3) sposoby poprawy oceny. 

19.  Pisemne uzasadnienie oceny może być dokonane w jeden z poniższych sposobów: 

1)  pisemny komentarz zawierający wszystkie elementy wymienione w punkcie 18.; 

2)  tabela: 



Badana umiejętność Numer zadania Stopień opanowania 

umiejętności 

   

   

20.  Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice/prawni opiekunowie 

ucznia uzyskują podczas wywiadówek i dni otwartych oraz w trakcie dyżurów 

poszczególnych nauczycieli. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku 

kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na 

rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami 

każdorazowo odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym. 

 


