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Założenia do przedmiotowych zasad oceniania 

1. Użyteczność 
Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez 
ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania. 
 
2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania 
Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania 
wniosków z dotychczasowej współpracy. 
 
3. Wielowątkowość 
Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość zade-
monstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności. 
 
4. Otwartość 
Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zaintereso-
wanych. Proces oceniania powinien być otwarty na analizę i weryfikację. 
 
5. Pewność wnioskowania 
Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność co do umiejętności 
ucznia. 
 
6. Spójność wewnętrzna 
Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami ocenia-
nia oraz z programem rozwoju szkoły. 
 
W ciągu dwóch pierwszych tygodni pracy w nowym cyklu kształcenia nauczyciel dokonuje diagnozy 
umiejętności i postawy wszystkich uczniów. Udziela każdemu z nich słownej lub pisemnej  oceny mo-
tywującej do działania i wskazującej, co już potrafi, a z czym ma trudności i nad czym szczególnie musi 
pracować. Taka diagnoza pozwoli nauczycielowi przygotować plan pracy z daną grupą uczniów, nie 
ma wpływu na oceny śródroczne, roczne ucznia. 
 
I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia 
 

Forma Zakres treści Zasady 
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sprawdziany 
pisemne 
(trwające 30 min 
lub dłużej) 

• jeden dział lub połowa 
obszernego działu  

• zapowiadane przynajmniej z tygo-
dniowym 
wyprzedzeniem 
• adnotacja w dzienniku lekcyjnym 
• w miarę możliwości poprzedzone 
lekcją powtórzeniową, na której nau-
czyciel informuje uczniów o narzę-
dziach sprawdzających 

kartkówki 
(trwające 
do 20 min) 

• zagadnienia z ostatniego 
tematu lekcji, 

• bez zapowiedzi 
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pisemne • materiał nauczania z bie-
żącej lekcji lub przygoto-
wanie materiału dotyczą-
cego nowego tematu 

• ocenie może podlegać wybiórczo 
kilka prac 

w innej formie • prace badawcze, np.: 
prowadzenie doświadczeń, 
wykonywanie modeli 
• prace dodatkowe, np.: 
wykonywanie plakatów, 
planszy, pomocy dydak-
tycznych 

3. Odpowiedzi ustne • ostatni temat lekcji  • bez zapowiedzi 

4. Praca na lekcji 
(indywidualna 
lub zespołowa) 

• bieżący materiał naucza-
nia  

• ocenie podlegają: aktywność, za-
angażowanie, umiejętność pracy 
samodzielnej oraz praca w grupie 
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II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia 
1. Sprawdziany pisemne 
• Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. 
• Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych (co najmniej tygodniowa 
nieobecność), musi przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 
• Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona lub krótsza niż tydzień, uczeń przystę-
puje do niego na pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 
• Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo pisać sprawdzian poprawkowy (formę oraz termin ustala z 
nauczycielem). Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa. 
• Sposób oceniania sprawdzianów: 
100% celujący 
99–90% bardzo dobry 
89–71% dobry 
70–50% dostateczny 
49–31% dopuszczający 
30% niedostateczny 
2. Kartkówki 
Nieobecność ucznia na kartkówce nie zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału. 
3. Odpowiedzi ustne 
• Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel powinien przekazać uczniowi informację 
zwrotną. 
• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia jeden raz  
w półroczu. W przypadkach losowych, na prośbę rodzica, może być nieprzygotowany po raz drugi.  
O powyższym fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji. 
4. Prace domowe 
Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję. 
5. Praca na lekcji 
Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę celującą, jeżeli samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi 
doświadczenie oraz sformułuje wnioski. 
 
III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 
Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia 
je nauczyciel na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia. 



IV. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej oraz końcowej. 

Wystawienie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej, rocznej i końcowej dokonuje się na podstawie ocen 
cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów sumujących, w drugiej kolejności 
są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające. 
Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych(którą proponuje e –dziennik). 
Oceny klasyfikacyjne śródroczne, rocznej i końcowe wpisuje się do e-dzienika w terminach ustalonych 
w Statucie Szkoły. 
 
V. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 
Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenie PPP mają dostosowane lub obniżone wymagania eduka-
cyjne zgodnie z zaleceniami opinii. 

 uczeń może mieć wydłużony czas na sprawdzianie 

 uczniowie nie muszą głośno czytać np. poleceń do zadań w klasie aby nie stwarzać sytuacji 
stresujących dziecko 

 wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej są ogólne, takie same jak dla innych 
uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne, np. jeśli nauczyciel nie 
może odczytać pracy ucznia ( pismo mało czytelne), może poprosić go, aby uczynił to sam lub 
odpytać ustnie z twego zakresu materiału, 

 uczeń może pisać prace domowe na komputerze lub drukowanymi literami (dysgrafia), 

 uczeń ma prawo do dłuższego oczekiwania na odpowiedź po zadanym pytaniu, 

 uczeń ma prawo do uzyskania prostych wskazówek (1-2 kroki), oraz może prosić by nauczy-
ciel powtórzył w celu sprawdzenia czy właściwie je zrozumiał, 

 dziecko z dysortografią jest oceniane przede wszystkim na podstawie odpowiedzi ustnych, a 
jego prace pisemne włącznie ze względu na treść (stronę merytoryczną), 

 innego typu schorzenia –zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej. 
 
Uczniowie zdolni mają dostosowane wymagania edukacyjne i zindywidualizowane metody pracy 
poprzez np. 

 zróżnicowanie treści nauczania 

 zadawanie dodatkowych prac domowych 

 przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidual-

nej 

 stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności 

 udział w konkursach przedmiotowych 

VI. Ustalenia końcowe 
Wszelkie sytuacje sporne rozwiązywane są zgodnie z Statutem Szkoły (WZO) i przepisami prawa 
oświatowego.  
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