ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W ŚWIDNIKU

§ 1.
Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego, zwanego dalej „ocenianiem” jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego
rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
określone przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.
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§ 2.
Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne,
określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów, rodziców oraz
dyrektora.
Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia,
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania.
Nauczyciel, formułując wymagania, określa poziom koniecznych wiadomości
i umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania.
Uczniowie corocznie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach
edukacyjnych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, przez nauczyciela
prowadzącego te zajęcia, a rodzice otrzymują informację za pośrednictwem

dziennika elektronicznego oraz od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym
roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
5. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w ust. 2 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów w szkole - na podstawie tego rozpoznania;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego – na podstawie tej opinii.
6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, o którym mowa w
ust. 5 dotyczy:
1) warunków prezentowania wiedzy i umiejętności;
2) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny;
3) sposobu i formy ich sprawdzania;
4) zadawania prac domowych.
§ 3.
1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli
i zachęcania go do wzmożonej pracy nad sobą.
2. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne, a
eliminować niewłaściwe.
3. Kryteriami oceniania zachowania są:
1) sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:
a) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,
b) przestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie
i formie,

c) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły,
d) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
e) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów.
2) sumienność wywiązywania się z zadań zespołowych realizowanych w szkole;
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
4) troska o mienie szkolne i własne.
§ 4.
1. Ocena zachowania w klasach I – III ma charakter opisowy.
2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając:
1) opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia;
2) opinię pracowników szkoły;
3) samocenę ucznia
3. Przy formułowaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę
ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść,
wycieczek oraz gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania.
4. Bieżące informacje o zachowaniu uczniów klas I-III rejestrowane są w dzienniku
lekcyjnym za pomocą opisu słownego przyporządkowanego cyfrom:
1) wzorowe (6)
2) bardzo dobre (5)
3) dobre (4)
4) poprawne (3)
5) nieodpowiednie (2)
6) naganne (1)
5. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i jego rodziców
o stosowanej symbolice i jej znaczeniu.
6. Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
7. W klasach IV-VIII wprowadza się punktowy system oceniania zachowania.

8. Przy formułowaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę punkty
zgromadzone przez ucznia, a także opinię nauczycieli i pracowników szkoły, opinię
uczniów danego oddziału oraz samoocenę ucznia.
9. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,
u którego w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
stwierdzono dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania,
wychowawca powinien uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji
rozwojowych w ocenie jego zachowania.
10. Szczegóły oceniania zachowania zawarte są w Zasadach Oceniania w Edukacji
Wczesnoszkolnej oraz w Szczegółowych Zasadach Punktowego Oceniania
Zachowania, przyjętych przez radę pedagogiczną po konsultacjach z organami
szkoły.
§ 5.
1. Ocenianie śródroczne i roczne w klasach I – III ma formę oceny opisowej i określa
poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I
etapu edukacyjnego i realizowanym programie nauczania.
2. Ocena śródroczna i roczna z języka angielskiego jest także oceną opisową.
3. Ocena z religii/etyki jest oceną cyfrową, wg 6-stopniowej skali ocen.
4. Oceny bieżące (cząstkowe) poszczególnych edukacji zapisuje się w dzienniku
za pomocą cyfr od 1 do 6. Dopuszcza się znaki +/-.
5. W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego
sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów.
6. Szczegóły oceniania w edukacji wczesnoszkolnej oraz wymagania z poszczególnych
edukacji zawarte są w Zasadach Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej.
7. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
8. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży
przekonywujące dowody spełnienia wymagań na ocenę zachowania, o którą
wnioskuje.
9. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w której skład
wchodzą:
1) wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel - jako przewodniczący;
2) wychowawca klasy;
3) nauczyciel z zespołu uczącego.

10. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest
ostateczna.
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§ 6.
Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII odbywa się wg skali określonej w odrębnych
przepisach. Przy ocenianiu bieżącym nauczyciel może stosować znak „+” i znak „-”,
przy czym znak „+” podwyższa ocenę o 0,50, a znak „-” obniża ocenę o 0,25.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć ustala nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych, według skali zgodnie z odrębnymi przepisami.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych określone są w skali, o której mowa
w odrębnych przepisach.
Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z wychowania fizycznego, techniki,
plastyki, muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe w oddziałach sportowych dokonuje
bieżącej oceny osiągnięć uczniów.
Śródroczna i roczna ocena z wychowania fizycznego w oddziale sportowym
uwzględnia udział ucznia w szkoleniu sportowym.
Promowanie uczniów odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7.
1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub
pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach
edukacyjnych.
2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa,
obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych
dotyczą następujące warunki:
1) nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej
w dzienniku z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
2) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, a w tygodniu - 2 prace
klasowe;
3) prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 7 dni
i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku
szkolnego; termin ten w przypadku prac z języka polskiego oraz języków obcych
może być wydłużony do 14 dni;
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4) z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone.
W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych
(punktowanych). O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona
na procenty:
celująca
100% - 95% punktów
bardzo dobra
94% - 85% punktów
dobra
84% - 70% punktów
dostateczna
69% - 50% punktów
dopuszczająca
49% - 30% punktów
niedostateczna
29% - 0% punktów
Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez
nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.
W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen
bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu powinna wynosić nie
mniej niż 3.
Najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego
rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej dla
niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i rady
pedagogicznej w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na
dany rok szkolny ustala dyrektor.
Ustala się następujące kryteria ocen szkolnych:
7) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, a także biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych oraz proponuje rozwiązania nietypowe;
b) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności,
związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe,
zawody sportowe i in.);
8) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach,
9) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania zawarte w podstawach programowych (około 75%),
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą
nauczyciela,
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii
właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się w stopniu
zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
10) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści
podstawowych, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne
miedzy treściami,
b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności,
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego.
11) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia
związków i uogólnień,
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury
odtwarza mechanicznie, brakuje mu umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, popełnia liczne
błędy, ma trudności w formułowaniu myśli;
5) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami
programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze
zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym
stopniu trudności,
c) nie skorzystał z pomocy nauczyciela, nie wykorzystał szans uzupełnienia
wiedzy i umiejętności.
§ 8.
1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, najpóźniej na 2 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę
roczną obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim
półroczu roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych lub
wykorzystał możliwość ich dodatkowego uzupełnienia, a także wykorzystał
możliwości ich poprawy.
Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu.
Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na
daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych
opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu.
Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku
sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania
fizycznego, w formie zadań praktycznych.
Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora,
w skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako
przewodniczący, nauczyciel przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego, z którego
uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz wychowawca lub pedagog szkolny.
Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) datę przeprowadzenia sprawdzianu;
3) treść zadań pisemnych, ustnych i praktycznych, jakie były przedmiotem
sprawdzianu;
4) informację o wynikach sprawdzianu, w tym zwięzłą informację o udzielonych
odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych - informację o przebiegu
i wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych;
5) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.
Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej i jest ostateczna.

§ 9.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
1) uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za
zgodą rady pedagogicznej;
3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
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5) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach.
Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne
przepisy.
§ 10.
Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych
uzdolnieniach.
Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych
informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej.
Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę, odnosząc się
do wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku
szkolnego i są udostępniane rodzicom, a także mogą być kserowane i
fotografowane.

Obowiązuje od 01.12.2017r.

