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Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 

I. PODSTAWA PRAWNA:   

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 356) 

4. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęgajnach 

 

II. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA 

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU 

NAUCZANIA:   

Ocenę CELUJĄCĄ uzyskuje uczeń, który: 

 - doskonale rozumie nawet dłuższe wypowiedzi nauczyciela oraz wszystkie teksty 

obejmujące zakresem słownictwa i gramatyki materiał programu nauczania  

- poprawnie stosuje różnorodne formy i struktury gramatyczne  

- posiada bogaty zasób słownictwa  

- bezbłędnie rozumie teksty słuchane  

- poprawnie intonuje, wymawia słowa, cechuje go swoboda i lekkość wypowiedzi  

- buduje złożone i w większości bezbłędne wypowiedzi pisemne i ustne 

 - jest zawsze przygotowany i aktywny podczas zajęć - podczas pracy w parach wykazuje 

inicjatywę i pomaga słabszym kolegom   

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ uzyskuje uczeń, który: 

 - potrafi poprawnie operować prostymi i złożonymi strukturami, budować spójne zdania  

- stosuje w miarę szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 - używa poprawnie większości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym  

- posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów  

- pisząc ze słuchu nie popełnia błędów.  

- można go zrozumieć bez trudności  

- jest prawie zawsze przygotowany i aktywny podczas zajęć 

 - podczas pracy w parach potrafi pomóc innym, wnosi swoje pomysły   

 



Ocenę DOBRĄ uzyskuje uczeń, który:  

- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur, budować zdania w większości 

wypadków spójne 

 - na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania  

- używa czasem słownictwa o charakterze bardziej złożonym  

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy  

- pisząc ze słuchu popełnia błędy w trudniejszych wyrazach. 

 - można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 

 - jest na ogół przygotowany, sporadycznie zdarza mu się nie odrobić pracy domowej  

- często jest aktywny podczas zajęć 

 - podczas pracy w parach i grupach stara się pracować jak najlepiej   

 

Ocenę DOSTATECZNĄ uzyskuje uczeń, który:  

- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami, budować zdania niekiedy 

spójne, 

 - czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, 

 - używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym  

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów  

- pisząc ze słuch popełnia liczne błędy  

- można go zazwyczaj zrozumieć, chociaż często użyte struktury i wymowa są nieprawidłowe  

- próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo  

- sporadycznie jest aktywny na lekcji, czasem bywa nieprzygotowany  

- podczas pracy w parach i grupach stara się wypełnić zadanie ale zdarza mu się zajmować 

czym innym   

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uzyskuje uczeń, który: 

 - potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur, budować zdania, ale 

przeważnie niespójne  

- używa niewielkiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, często niepoprawnie 

używa codziennego słownictwa  

- ze słuchu pisze poprawnie tylko proste wyrazy 

 - wymowa i pisownia są często nieprawidłowe, trudno go zrozumieć  

- dość rzadko posługuje się poprawnym językiem i popełnia wiele zauważalnych błędów 

poważnie zaburzających komunikację  

- często jest nieprzygotowany do zajęć i bardzo rzadko jest aktywny  

- podczas pracy w parach i grupach jest biernym uczestnikiem, często traktuje to jako przerwę        

w nauce   

 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ uzyskuje uczeń, który:  

-nie potrafi operować praktycznie żadnymi strukturami gramatyczno-leksykalnymi 

 - nie potrafi tworzyć nawet najprostszych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 - pisze wyrazy tak jak je słyszy, fonetycznie  



- jest notorycznie nieprzygotowany do lekcji, nie prowadzi notatek, nie odrabia prac 

domowych  

- mimo wysiłków ze strony nauczyciela nie przejawia żadnej aktywności w celu uzupełnienia 

braków lub przezwyciężenia trudności    

 

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW:  

Ocenie podlegają:  

 prace pisemne (testy, sprawdziany, karty pracy)  

 prace domowe (wypracowania, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, karty pracy)  

 aktywność ucznia (praca na lekcji, dodatkowe zadania) 

 odpowiedzi ustne 

 prace plastyczno-językowe (tzw. project work)   

 

IV. ROZPOZNAWANIE POZIOMU I POSTĘPÓW W OPANOWANIU PRZEZ UCZNIÓW 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:  

Testy diagnostyczne na początku i końcu roku szkolnego w klasie IV. 

 

V.  WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM/PRAWNYM OPIEKUNOM 

INFORMACJI O: 

 1. Postępach i trudnościach w nauce:   

- wpisy w dzienniku elektronicznym,   

- zawiadomienie ustne wychowawcy klasy,  

- informacja ustna podczas zebrań i spotkań indywidualnych  

- udostępnienie sprawdzonych prac uczniów na zebraniu z rodzicami lub wydawanie 

uczniowi prac pisemnych za potwierdzeniem zwrotu (podpis rodzica) 

 

2. Zachowaniu ucznia:   

- wpisy w dzienniku elektronicznym,   

- zawiadomienie ustne wychowawcy klasy,  

- informacja ustna podczas zebrań i spotkań indywidualnych. 

 

 3. Szczególnych uzdolnieniach ucznia:  

- informacja ustna podczas zebrań i spotkań indywidualnych  

- zachęcanie uczniów do udziału ucznia w konkursach  

 

 

 

 



VII. INFORMOWANIE UCZNIA O POZIOMIE JEGO OSIĄGNIĘĆ EDUKACJNYCH I 

POSTĘPACH: Sposób realizacji:  

- ocenianie bieżące  

- ocenianie śródroczne i końcoworoczne  

- ustna i pisemna informacja zwrotna - analiza i poprawa prac pisemnych  

Sposoby dokumentowania: wpisy w dzienniku elektronicznym, przedmiotowym ucznia, 

komentarze do prac pisemnych. 

VIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH 

POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI 

PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA:  

Dostosowania wymagań dokonuje się na podstawie opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej. 

Wymagania edukacyjne dostosowujemy poprzez:  

 przygotowanie prac domowych o wyższym lub niższym stopniu trudności,  

 przygotowanie kart pracy 

 oceniania prac pisemnych z wykorzystaniem innych kryteriów (obniżone wymagania)    

 

IX. KONTRAKT Z UCZNIEM:   

1. Uczeń zobowiązany jest posiadać na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik i 

zeszyt ćwiczeń.  

2. Ucznia obowiązuje znajomość trzech ostatnich tematów lekcji oraz odrobiona praca 

domowa.  

3. Za brak pracy domowej lub brak zeszytu ucznia lub zeszytu ćwiczeń, w którym znajduje 

się praca domowa uczeń otrzymuje minus. Zdobycie 4 minusów skutkuje oceną 

niedostateczną.   

4. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza dwa nieprzygotowania, które obejmują: brak 

pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi lub sprawdzianu (jeśli nie został 

zapowiedziany). Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia na początku lekcji.  

5. Prace klasowe są obowiązkowe. Obejmują zwykle jeden dział programowy, są 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową. Jeśli 

uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych powinien napisać ją w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Jeśli uczeń posiada nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy 

klasowej, jest zobowiązany ją napisać na pierwszej lekcji, na której będzie obecny. 

6. Prace klasowe oceniane są według następującej skali procentowej: 

 100% - 96%  ocena celująca 

 95% - 85%  ocena bardzo dobra  

 84% - 70%  ocena dobra  

 69% - 50%  ocena dostateczna  

 49% - 31%  ocena dopuszczająca 

 30% - 0%  ocena niedostateczna  



7. Nauczyciel nie sprawdza pracy ucznia, który ściągał. Uczeń taki otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwośći jej poprawy.  

8. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace klasowe w ciągu 2 tygodni.   

9. Każdą pracę klasową uczeń ma prawo poprawić, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

W przypadku uzyskania z poprawy niższej oceny, pozostawia się ocenę wcześniej uzyskaną.   

10. Sprawdziany obejmujące materiał dotyczący najwyżej trzech ostatnich lekcji nie muszą 

być zapowiedziane.   

11. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny 

znajdować się zapisy tematów, notatki z lekcji, zapisy ustnych i pisemnych prac domowych. 

Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie i starannie.  W przypadku nieobecności w 

szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujące tematy i wszystkie prace domowe.   

12. Każdej ocenie uzyskiwanej przez ucznia przypisana jest waga: 

Kategoria ocen: Waga: 

Praca klasowa 5 

Kartkówka, odpowiedź ustna 3 

Praca dodatkowa, prezentacja, czytanie, udział w konkursach 2 

Praca domowa, praca na lekcji, zeszyt, ćwiczenia, aktywność 1 

 


