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1. Zasady ogólne: 

1) Nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania. 

2) Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu  

i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań edukacyjnych wynikających z danego przedmiotu.  

3) Oceny są jawne, a wszystkie wątpliwości ucznia są przez nauczyciela wyjaśniane. 

4) Ocenianie ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojej pracy; 

c) motywowanie ucznia do nauki; 

d) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

5) Podstawą klasyfikowania i oceniania ucznia są oceny cząstkowe z różnych form sprawdzania osiągnięć 

uczniów. Uczeń jest oceniany według kryteriów zawartych  

w zasadach szczegółowych. Oceny śródroczne i roczne nie są średnimi arytmetycznymi, ani średnimi 

ważonymi ocen cząstkowych. Średnia ważona pełni funkcję pomocniczą przy wystawianiu ocen 

śródrocznych i rocznych. Ocena roczna jest oceną ucznia za pracę w całym roku szkolnym. 

6) Oceny w dziennikach nauczyciel zaznacza: 

a) prace klasowe, (licząc średnią ważoną, przypisujemy wagę 5); 

b) laureaci i finaliści pozaszkolnych konkursów przedmiotowych sprawdziany (nie liczymy do 

średniej) 

c) kartkówki, odpowiedzi ustne   waga 3 prace długoterminowe – waga 2,, prace domowe - waga 1, 

aktywność pozalekcyjna  jako inna –waga 1, konkursy wewnątrzszkolne – waga 5 

d) zadanie waga 1. 

7) Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole, a termin uzupełnienia zaległości ustala się 

indywidualnie. 

8) Uczeń ma prawo do dwóch „nieprzygotowań” w okresie, za trzecim razem dostaje ocenę 

„niedostateczny” (jeżeli przedmiot jest realizowany na jednej lub dwóch godzinach  

w tygodniu). Za kolejne „nieprzygotowanie” do zajęć uczeń otrzymuje ocenę „niedostateczny”. 

9) Przez „nieprzygotowanie” do lekcji rozumie się: 

a) brak pracy domowej; 

b) brak zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń; 

c) brak gotowości do odpowiedzi; 

d) brak pomocy dydaktycznych potrzebnych do lekcji. 

10) Kwestie dotyczące oceniania uczniów Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach. 

 

2. Zasady szczegółowe: 

1) Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności ocenia się skali: 

a) ocena „celujący” (6) 

b) ocena „bardzo dobry” (5) 

c) ocena „dobry” (4) 

d) ocena „dostateczny” (3) 

e) ocena „dopuszczający” (2) 

f) ocena „niedostateczny” (1) 

2) Kryteria dla danej oceny: 

a) Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który: 

 samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę i umiejętności oraz własne uzdolnienia; 

 potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości; 

 samodzielnie i twórczo realizuje zadania; 

 pod kierunkiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze; 

 potrafi zaplanować i wykonać doświadczenie, zapisać obserwacje i wyciągnąć wnioski; 

 potrafi postawić tezę, przeprowadzić dowód i wyciągnąć wnioski; 

 charakteryzuje go oryginalność i zdolność do stosowania rozwiązań nietypowych oraz 

umiejętność łączenia wiadomości z różnych dziedzin wiedzy; 

 posługuje się biegle terminologią z danego przedmiotu; 

 śledzi wiadomości w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych, techniczno – 

informatycznych; 

 charakteryzuje go twórcze rozwiązywanie problemów, które może potwierdzić udziałem w 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, projektach 

edukacyjnych. Wspiera grupę wiedzą i umiejętnościami. 

b) Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełni wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej;  

 korzysta z technologii informatycznych, posługuje się oprogramowaniem użytkowym 

dobierając środki do wykonywanych zadań; 

 samodzielnie interpretuje zjawiska i broni swych poglądów, rozwiązuje zadania teoretyczne 

i praktyczne; 

 używa właściwej terminologii, jego wypowiedzi cechuje przejrzystość i logika; 

 stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach; 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań i 

problemów; 

 potrafi zaplanować i wykonać doświadczenie, zapisać obserwacje i wyciągnąć wnioski; 

 potrafi postawić tezę, przeprowadzić dowód i wyciągnąć wnioski; 

 wykazuje dużą samodzielność i korzysta z różnych źródeł informacji. 

c) Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełni wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej;  

 stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji; 

 rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod; 

 korzysta z terminologii fachowej, a jego wypowiedzi są poprawne pod względem 

rzeczowym; 

 swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań;  

 samodzielnie pracuje z podręcznikiem, ćwiczeniami i materiałami źródłowymi; 

 dobrze interpretuje wyniki obserwacji, doświadczeń; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

d) Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone  

w podstawie programowej, które są konieczne do dalszego kształcenia; 

 rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności; 

 analizuje podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone 

stanowisko; 

 posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań  

o niewielkim stopniu trudności; 

 korzysta z pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu podstawowych problemów; 

 nie potrafi samodzielnie wyjaśnić wielu zjawisk i zmian zachodzących w przyrodzie; 

 popełnia błędy rzeczowe, ma mały zasób pojęć; 

 przy interpretacji zagadnień ma trudności i oczekuje pomocy nauczyciela; 

 w jego wypowiedziach i pracach pisemnych pojawiają się nieścisłości oraz braki w 

używaniu fachowej terminologii. 

e) Ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował w pełni treści zawartych w podstawie programowej;  

 z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach; 
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 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą 

nauczyciela; 

 posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania elementarnych zadań;  

 zadania praktyczne realizuje przez naśladownictwo; 

 jest świadomy swoich braków, ale w miarę swoich możliwości korzysta z lekcji oraz 

różnych form pomocy oferowanych przez szkołę; 

 zarówno wypowiedzi jak i prace pisemne charakteryzują się licznymi usterkami, nieudolnym 

wnioskowaniem i niepoprawnością językową, mieszczącą się jednak w kryterium 

zrozumiałości. 

f) Ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który; 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które są 

konieczne do dalszego kształcenia; 

 nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z 

pomocą nauczyciela; 

 nie umie korzystać z komputera z danym systemem operacyjnym, nie potrafi posługiwać się 

podstawowym oprogramowaniem użytkowym; 

 nie zna podstawowych zasad i pojęć używanych na poszczególnych przedmiotach; 

 nie rozumie zjawisk zachodzących w środowisku; 

 nie wykazuje chęci do pracy i pokonania trudności. 

3) Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

a) prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki); 

b) sprawdziany praktyczne; 

c) odpowiedzi ustne; 

d) prace domowe; 

e) prace długoterminowe; 

f) aktywność na zajęciach; 

g) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i/lub ćwiczeń (przyroda, biologia, chemia); 

h) aktywność pozalekcyjna; 

i) egzaminy próbne. 

4) Przy ocenianiu pisemnych prac (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) uwzględnia się: zrozumienie 

tematu, poprawność merytoryczną, zakres realizacji, sposób ujęcia tematu, sposób analizowania, 

interpretowania, wnioskowania, formę, kompozycję, estetykę pracy.  

5) Prace klasowe obejmują materiał co najmniej jednego działu. 

6) Sprawdziany obejmują materiał kilku ostatnich tematów. 

7) Kartkówki obejmują materiał co najwyżej trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej.  

8) Nauczyciel informuje ucznia o tematyce i formie pracy klasowej i sprawdzianu  

oraz sposobie ich oceniania. 

9) Prace klasowe (poprzedzone są powtórzeniem) i sprawdziany są zapowiedziane  

na tydzień wcześniej. Informacja ta powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym  

i uzgodniona z uczniami. 

10) Kartkówki obejmujące materiał bieżący o niewielkim stopniu trudności oceniane  

są stopniami od 1 do 5. Nauczyciel może zdecydować o możliwości otrzymania za daną kartkówkę oceny 

„celujący”, o czym informuje uczniów przed przystąpieniem  

do napisania pracy. 

11) Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki obowiązują wszystkich uczniów. Uczeń, który nie przystąpił 

w terminie do napisania pracy jest zobowiązany zrobić to w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Nauczyciel może zdecydować o braku konieczności napisania zaległych prac.  

12) Jeżeli uczeń otrzymał ocenę „niedostateczny” lub „dopuszczający” z pracy klasowej lub sprawdzianu, może 

ją poprawić. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w ciągu dwóch tygodni od omówienia pracy przez 

nauczyciela i tylko raz. Do dziennika nie wpisujemy oceny niepoprawionej. Kartkówki nie podlegają 

poprawie, bowiem obejmują materiał bieżący. Ocenę z poprawy dopisujemy do oceny poprawianej. 

13) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy pisemnej, uczeń otrzymuje ocenę „niedostateczny”, 

bez możliwości jej poprawienia. 

14) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

 

 

 

15) Prace pisemne oceniane są w skali punktowej - procentowej, która przeliczana jest na oceny.  

 

 

 

Punktacja w % Ocena - stopień 

0% - 30% Niedostateczny 

31% - 49% Dopuszczający 

50% - 69% Dostateczny 

70% - 84% Dobry 

85% - 95% Bardzo dobry 

96% - 100% Celujący 

16) Sprawdziany praktyczne obejmują umiejętność wykonywania zadań przy użyciu technologii 

komputerowej, korzystania z atlasów i map, diagramów, schematów, modeli anatomicznych i innych. 

17) Odpowiedzi ustne obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji. Oceniane są: wiedza 

i umiejętności, samodzielność odpowiedzi, stopień wyczerpania tematu, poprawne stosowanie 

terminologii, umiejętność formułowania myśli i wnioskowanie, umiejętność korzystania z pomocy 

dydaktycznych. 

18) Prace domowe oceniane są jakościowo. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę „niedostateczny”, 

w przypadku gdy wcześniej nie zgłosił nieprzygotowania. 

19) Prace długoterminowe obejmują swym zakresem prace konkursowe, projekty przedmiotowe, hodowle 

szkolne, prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne, zielniki, albumy, postery i inne. Oceniana jest 

pomysłowość, wkład pracy, umiejętność prezentacji oraz terminowość wykonania. 

20) Aktywność na zajęciach obejmuje: 

a) częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi; 

b) udział w dyskusji i obrona własnych argumentów; 

c) posługiwanie się wiedzą fachową w sytuacjach problemowych podczas pracy  

w grupie i ćwiczeniach indywidualnych; 

d) stawianie hipotez, umiejętność obserwacji, wnioskowania i stosowania uogólnień, stawianie tez oraz 

przeprowadzanie dowodów; 

e) interpretowanie zjawisk przyrodniczych. 

21) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i/lub ćwiczeń podlegają ocenie pod względem zgodność notatek, 

jakości wykonywanych zadań, ćwiczeń i prac domowych. 

22) Egzaminy próbne z każdej części (przyroda, chemia, biologia, mają na celu sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności oraz zmotywowanie ucznia do pracy. Skalę punktową z poszczególnych części egzaminu 

przelicza się na procenty. 

23) Aktywność pozalekcyjna ma na celu umożliwienie poszerzenia wiedzy i umiejętności. Ocenie podlegać 

będą osiągnięcia ucznia w konkursach, udział w akcjach i happeningach, udział w projektach 

edukacyjnych. W zależności od wyników uczeń może otrzymać ocenę „bardzo dobry” lub „celujący”. 

24) Oceny śródroczne i roczne nie są średnimi arytmetycznymi, ani średnimi ważonymi ocen cząstkowych. 

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących z różnych form sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów. Średnia ważona pełni funkcję pomocniczą przy wystawianiu ocen 

śródrocznych i rocznych. 

25) Ocena roczna jest oceną za pracę ucznia w całym roku szkolnym. 

26) Uczniowie z opiniami i orzeczeniami są oceniani z uwzględnieniem zaleceń PPP. 

 

3. Zasady bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć zawierają regulaminy pracowni: CHEMII, BIOLOGII, 

PRZYRODY. 

                                                                              

                                         


