§8
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
I.
Ocenianie bieżące, śródroczne i końcoworoczne
1. Szkoła Podstawowa nr 40 jest szkołą dwusemestralną (podział roku szkolnego na dwa semestry).
2. Ocenianiu podlegają:
- osiągnięcia edukacyjne ucznia;
- zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego. Klasyfikowanie końcoworoczne odbywa się na zakończenie roku szkolnego.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie;
- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak
powinien się dalej uczyć;
- udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, według skali i
w formach przyjętych w Szkole;
3) ustalanie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustalonej skali;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
8. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres
materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności
i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
9. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program
nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
10. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych końcoworocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych.
Wymienione w ust. 10 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły i przekazywane w formie
publikacji szkolnej do biblioteki szkolnej.
11. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone prace pisemne są
udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom.
13. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
14. Indywidualizacja pracy z uczniem:
1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
15. Obowiązujące oceny cząstkowe, semestralne i roczne w klasach IV – VI:
Nazwa oceny
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Oznaczenie cyfrowe
6
5
4
3
2
1

Skrót literowy
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

Stosuje się oceny cząstkowe i semestralne z minusem, jeśli w opanowanych przez ucznia umiejętnościach na
daną ocenę występują drobne braki lub z plusem, jeśli uczeń opanował umiejętności na daną ocenę w stopniu
lepszym niż wymagany.
16. Dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dodatkowych oznaczeń w ocenianiu postępów ucznia (zadania
domowe, aktywność na zajęciach itp.), które są uwzględnione w przedmiotowych systemach oceniania.
17. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w
rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych,
klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.
18. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów nie musi być zapowiadana,
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez
nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku
lekcyjnym.
2) Praca i aktywność na lekcji;
3) Odpowiedź ustna;
4) Praca domowa;
5) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
19. Obowiązujące oceny cząstkowe w klasach I – III:
Nazwa oceny
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Oznaczenie cyfrowe
6
5
4
3
2
1

Skrót literowy
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

20. W klasach I – III obowiązuje semestralna i końcoworoczna ocena opisowa za wyjątkiem religii i etyki, z
której obowiązuje powyższa skala ocen cząstkowych (p.19). Roczna ocena opisowa uwzględnia poziom

opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.
21. System informowania uczniów i ich rodziców o ocenach:
1) nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę o grożących ocenach niedostatecznych, a wychowawca
informuje rodziców ucznia (z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia informacji) na miesiąc przed radą
klasyfikacyjną w danym semestrze,
2) nauczyciele informują uczniów o wystawionych ocenach semestralnych nie później niż na tydzień przed
semestralną radą klasyfikacyjną.
3) informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia rodzicom (prawnym
opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez
Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi,
4) informacje o bieżących ocenach uczniów rodzice otrzymują systematycznie (raz w miesiącu) również w
formie pisemnej (zapoznanie się z kartkami z ocenami rodzic potwierdza złożonym na nich podpisem),
5) wgląd w bieżące oceny uczniów rodzice mają również w Dzienniku Elektronicznym.
22. Przy ustalaniu oceny z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego pod uwagę bierze się w
szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki zajęć.
23. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku,
gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega
lub jest od niej wyższa.
24. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy zawarte
w przedmiotowych systemach oceniania.
25. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
2) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena
niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
3) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.
26. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji niektórych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
26.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych
ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
26.2 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
26.3 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
27. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w p. 26 jest obowiązany być obecny na lekcji. W przypadku, gdy
zajęcia te wypadają na ostatnich lub pierwszych godzinach lekcyjnych, uczeń może zostać zwolniony z
obecności na podstawie pisemnej prośby rodziców.
28. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
29. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych
należy przede wszystkim 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
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
30. Każdy pisemny sprawdzian wiadomości wymagający dłuższego przygotowania (więcej niż trzy tematy
lekcyjne) powinien być zapowiedziany co najmniej 7 dni wcześniej. Pisemny sprawdzian wiadomości

obejmujący do trzech tematów powinien być zapowiedziany z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W
tygodniu mogą odbywać się nie więcej niż 3 sprawdziany pisemne, w tym najwyżej 1 dziennie.
31. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Zwrot prac
pisemnych odbywa się w terminie do 14 dni (w uzasadnionych przypadkach dyrektor może wydłużyć
powyższy okres).
32. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie
oceniania.
33. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej (trwającej co najmniej trzy dni)
usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie
ucznia.
34.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Na
wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom.

