
 SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA
 

Regulamin oceniania przedmiotowego w klasach IV – VIII

         Przy konstruowaniu systemu oceniania uwzględniono zasady pomiaru 

dydaktycznego za pomocą którego mierzymy osiągnięcia szkolne ucznia. Treści 

nauczania zawierają wiedzę i umiejętności, których opanowania oczekujemy od 

ucznia. Analizując treści nauczania nauczyciele dokonują ich klasyfikacji – 

określają kategorie celów nauczania i poziom wymagań:
 

Taksonomia (kategoria) celów nauczania
 

Poziom Kategoria

I. Wiadomości
A.   Zapamiętanie wiadomości
B.    Zrozumienie wiadomości

II. Umiejętności
C.   Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
D.   Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

 

Zasady obowiązujące przy wystawianiu ocen cząstkowych

Od 96% do 100% ocena celująca

Od 85% do 95% ocena bardzo dobra

Od 70% do 84% ocena dobra

Od 50% do 69% ocena dostateczna

Od 49% do 30% ocena dopuszczająca

29% i poniżej ocena niedostateczna

 

Dostosowanie wymagań

Od 90% do 100% ocena celująca

Od 71% do 89% ocena bardzo dobra

Od 55% do 70% ocena dobra

Od 40% do 54% ocena dostateczna

Od 20% do 39% ocena dopuszczająca

19% i poniżej ocena niedostateczna

Oceny cząstkowe są podawane z plusami i minutami, a oceny końcowe są 
podawane w pełnych jednostkach.



Przy wystawianiu oceny kończącej pierwszy semestr i na zakończenie roku 
szkolnego uwzględnia się zasadę ważenia ocen.
 

Waga 4 Praca klasowa, sprawdzian

Waga 3
Kartkówka, dyktando, praca pisemna, projekt, recytacja, praca 
plastyczna

Waga 2
Zadanie, odpowiedź ustna, paca samodzielna, estetyka zeszytu, 
ćwiczenia

Waga 1
Aktywność, inna, roczna, śródroczna, przewidywana śródroczna,
przewidywana roczna, praca w grupach, 

Nauczyciel może wyznaczyć dodatkowe kryterium dla określonej pracy, ale 
wcześniej powiadamia o tym uczniów.
  
Uczeń, który uzyska wagę:

 1,70 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę dopuszczającą (przy 
wadze 1,65 – możliwość podwyższenia oceny),

 2,70 – ocenę dostateczną, (przy wadze 2,65 – możliwość podwyższenia 
oceny),

 3,70 – ocenę dobrą, (przy wadze 3,65 – możliwość podwyższenia oceny),
 4,70 – ocenę bardzo dobrą, (przy wadze 4,65 – możliwość podwyższenia 

oceny).
Kryteria podwyższenia oceny:

 o formie poprawy decyduje nauczyciel
 uczeń musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną (1,65; 2,65; 3,65; 4,65)
 uczeń wykazywał właściwą postawę na zajęciach lekcyjnych, np: 

sumienność, aktywność, respektowanie poleceń
Uczeń, który spełnia kryteria może podwyższyć ocenę w ciągu trzech dni 
roboczych od następnego dnia po otrzymaniu karty informacyjnej.
 
Uczeń ma prawo w półroczu poprawić testy z danego przedmiotu (bierzemy pod 
uwagę ocenę wyższą).
 
Warunki uzyskania oceny celującej: średnia ważona –  od 5,50

1. średnia ważona 5,30 oraz udział w konkursach zewnętrznych i uzyskanie 
wyróżnienia, I, II, III miejsca lub tytułu laureata, finalisty w konkursach

2. średnia ważona 4,75 (jest to średnia na ocenę bardzo dobrą) i uzyskanie 
tytułu laureata konkursu wojewódzkiego, który zwalnia ucznia 
z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Klas VIII

 
Zasady oceniania w czasie semestru określa kontrakt z uczniem, który zawiera:



       formy aktywności ucznia podlegające ocenie,
       sposób przeprowadzania prac pisemnych i możliwości poprawy oceny,
        możliwość usprawiedliwiania nieprzygotowania do zajęć. 


	Od 70% do 84%
	ocena dobra
	Od 55% do 70%
	ocena dobra

