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Wewnątrz szkolny system oceniania ma na celu rejestrowanie postępów uczniów w
zdobywaniu wiedzy i motywowanie do wytrwałej pracy. 
Cele i zadania oceniania: 

1. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności wynikających z podstaw programowych z
uwzględnieniem moŜliwości edukacyjnych ucznia.

2. Wspieranie rozwoju osobowości.
3. Motywowanie do pracy.
4. Uświadamianie, Ŝe osiąganie dobrych wyników w nauce leŜy w równym stopniu w

interesie ucznia, jego rodziców i nauczyciela.
5. Rozwijanie pozytywnego stosunku ucznia do siebie i swoich moŜliwości.
6. Informowanie ucznia i rodzica o umiejętnościach i osiągnięciach ucznia.

Zasady i kryteria oceniania w klasach 1-3
Wiedza i umiejętności.
Klasyfikowanie  półsemestralne,  semestralne  i  roczne polega  na  podsumowaniu  osiągnięć
edukacyjnych  ucznia.  Trzy  razy  w  roku  (półsemestry  i  pierwszy  semestr)  wychowawca
przygotowuje arkusz oceny opisowej, a na koniec roku pisemną ocenę na świadectwie. Oceny
półsemestralne i  semestralne są  podsumowaniem pracy i  jej  wyników podczas minionego
okresu. 
BieŜące ocenianie oparte jest na trójstopniowej skali.
Skala osiągnięć:
PowyŜej oczekiwań PW
Zgodnie z oczekiwaniami ZG
PoniŜej oczekiwań PN
Skala wysiłku:
Nauczyciel moŜe ocenić wysiłek ucznia wpisując odpowiednie wyraŜenia do dzienniczka
elektronicznego.
Nauczyciel ma obowiązek na bieŜąco oceniać następujące dziedziny: 

• Odpowiedzi ustne i pisemne, testy sprawnościowe, prace tematyczne objęte
programem nauczania 

• Aktywność i pracę na lekcji 
• Przygotowanie do lekcji i prace domowe 

Zachowanie.
Po  kaŜdym  semestrze  wychowawca  przygotowuje  arkusz  oceny  opisowej  z  zachowania
biorąc pod uwagę opinię Rady Pedagogicznej. Ocena z zachowania nie moŜe mieć wpływu na
ocenę z zajęć edukacyjnych. Ocena z zachowania wyraŜa opinię o spełnianiu przez ucznia
obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób oraz
aktywności społecznej. Spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na ocenę z
zachowania. Wychowawca klasy na początku roku przedstawia uczniom i rodzicom kryteria
oceny opisowej z zachowania. 

Zasady i kryteria oceniania w klasach 4 - 6.
Zasady i kryteria oceniania w klasach 4 - 6.
BieŜące ocenianie oparte jest na sześciostopniowej skali cyfrowej, z uwzględnieniem znaków
"+" i "-". Oceny mogą być stawiane za wiedzę i umiejętności ucznia, a takŜe za jego wysiłek
włoŜony w pracę na lekcji, pracę domową i wykonane prace dodatkowe. Nauczyciel ma
obowiązek na bieŜąco oceniać następujące dziedziny: 

• Przygotowanie do lekcji i prace domowe 
• Odpowiedzi ustne 
• Aktywność i pracę na lekcji 
• Prace pisemne 
• Prace dodatkowe dla ochotników 
• Wiadomości i umiejętności objęte programem danego przedmiotu. 



Nauczyciele informatyki i wychowania fizycznego oceniają dziedziny zgodnie ze specyfiką
wykładanego przedmiotu.
KaŜdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania szczegółowych kryteriów ocen z danego
przedmiotu i przedstawienia ich dyrekcji, rodzicom, uczniom. Nauczyciele muszą
systematycznie uzupełniać dziennik i wpisywać tam oceny wraz z zaznaczeniem, czego
dotyczą.
Skala ocen za wiedzę, umiejętności oraz wysiłek: 

1. celujący 
2. bardzo dobry 
3. dobry 
4. dostateczny 
5. dopuszczający 
6. niedostateczny 

Oceny cząstkowe są jawne dla uczniów. Informacje o postępach w nauce są przekazywane
rodzicom  w  formie  kart  ocen  wypełnianych  przez  nauczyciela  w  połowie  pierwszego
semestru i  drugiego semestru.  Rodzicom uczniów, którzy na koniec pierwszego semestru
otrzymali  ocenę  dopuszczającą  lub niedostateczną nauczyciele przekazują dodatkową  kartę
ocen. W karcie ocen wyszczególniony jest zakres materiału i sposób sprawdzania wiadomości
(np. odpowiedź  ustna, praca domowa itp.).  Nauczyciel  moŜe teŜ  umieścić  w kartach ocen
krótką notatkę o postępach ucznia. 
W przypadku uczniów z opiniami  lub orzeczeniami  z poradni,  nauczyciel  ma obowiązek
przygotowania  dokumentu  o  dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych
potrzeb  ucznia  (w  porozumieniu  z  pedagogiem  i  psychologiem  szkolnym)  oraz
przedstawienia  tego  dokumentu  rodzicom  ucznia.  Rozmowy  z  rodzicami  ucznia  o
indywidualnych  potrzebach  edukacyjnych  powinny  być  dokumentowane  wpisem  do
dziennika  i  muszą  się  odbywać  co  najmniej  raz  w  semestrze.  Nauczyciel  przekazuje
wychowawcy wszystkie ustalenia.

Ocenianie semestralne i roczne.
W  połowie  roku  szkolnego  jest  klasyfikacja  śródroczna  (pracujemy  systemem  dwóch
semestrów).  Oceny  z  przedmiotów  wystawiane  są  na  koniec  kaŜdego  semestru  według
ogólnie przyjętej skali ocen:

Oceny z przedmiotów: 
1. celujący 
2. bardzo dobry 
3. dobry 
4. dostateczny 
5. dopuszczający 
6. niedostateczny 

Oceny z zachowania: 
• Wzorowe 
• Bardzo dobre 
• Dobre 
• Poprawne 
• Nieodpowiednie 
• Naganne 

Wystawianie  ocen semestralnych  i  rocznych  odbywa  się  jawnie  i  oparte  jest  na  ogólnej
zasadzie:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza z danego przedmiotu wykracza poza zakres
materiału  programowego,  samodzielnie  rozwiązuje  problemy  korzystając  z  posiadanej
wiedzy, jest sumienny, odrabia starannie prace domowe, bierze aktywny udział w lekcjach
oraz wykonał duŜy projekt pod kierunkiem nauczyciela lub uzyskał bardzo dobry wynik w
konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim.



Ocenę  bardzo dobrą  otrzymuje  uczeń,  który  samodzielnie  rozwiązuje  problemy o duŜym
stopniu trudności, jest aktywny na lekcjach bardzo dobrze opanował materiał przewidziany w
programie, jest obowiązkowy i sumienny.

Ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  materiał  programowy  w  stopniu
zadowalającym, potrafi samodzielnie rozwiązać  typowe zadania, trudniejsze wykonuje pod
kierunkiem nauczyciela, ze sprawdzianów ucznia przewaŜają oceny dobre.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości programowe,
rozumie najwaŜniejsze zagadnienia, potrafi rozwiązać podstawowe problemy.

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje uczeń,  który pod kierunkiem nauczyciela potrafi  wykonać
podstawowe polecenia,  zastosować  podstawowe wiadomości.  W jego wiedzy są  powaŜne
braki, które uczeń stara się nadrobić pracowitością i starannością.

Ocenę  niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który z  pomocą  nauczyciela  nie  potrafi  wykonać
podstawowych  poleceń  wymagających  zastosowania  podstawowych  umiejętności.  Brak
wiedzy i umiejętności uniemoŜliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy.

Ocena  semestralna  i  roczna  jest  podsumowaniem  wyników  pracy  podczas  całego
semestru/roku  -  nie  jest  średnią  arytmetyczną  ocen  cząstkowych.  NajwaŜniejszą  wagę
przywiązuje się do ocen z prac klasowych i odpowiedzi ustnych. Oceny semestralna i roczna
wystawiane są na podstawie minimum 5 ocen cząstkowych stawianych systematycznie, co
najmniej raz w miesiącu. Starania i wysiłek podjęte przez ucznia mogą wpłynąć na zmianę
oceny z danego przedmiotu. W takim wypadku nauczyciel pisemnie powiadamia rodziców o
stopniu  opanowania  wiadomości  i  umiejętności  programowych.  Projekt  wykonany  pod
kierunkiem nauczyciela moŜe wpłynąć pozytywnie na ocenę semestralną lub roczną.

 
Ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii  pozostałych
nauczycieli i pracowników szkoły oraz opinii klasy i ocenianego ucznia. Ocena zachowania
jest  sposobem  wyraŜania  opinii  na  temat  kaŜdego  ucznia.  Ocena  ta  uwzględnia:  
respektowanie  zasad  współŜycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz
funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. 
Wszyscy pracownicy szkoły w ciągu semestru (roku szkolnego) wpisują do dziennika uwagi
pozytywne  lub negatywne na temat ucznia,  a wychowawcy klas przeliczają  je  na punkty
przed zebraniem  i dniem otwartym.
Na początku semestru kaŜdy uczeń  otrzymuje "KREDYT ZAUFANIA" w wysokości 100
PUNKTÓW. Nauczyciel - wychowawca podaje do wiadomości uczniów i rodziców aktualną
liczbę punktów w czasie zebrań i dni otwartych. Punkty uzyskane przez ucznia wpisuje się w
dzienniku lekcyjnym. 
Punkty przyznawane są kaŜdorazowo. Inny sposób przydzielenia punktów jest podany przy
konkretnej kategorii.

Ocena zachowania wynika z punktów, zdobytych przez ucznia w ciągu całego semestru
według następującego podziału:

 Punkty dodatnie

1. ZaangaŜowanie przy organizacji imprez klasowych: 5 – 10 pkt. 

2. ZaangaŜowanie przy organizacji imprez ogólnoszkolnych: 5 – 20 pkt.



3.Wyjątkowe  zaangaŜowanie  i  postawa  na  lekcjach,  wyjściach,  wycieczkach  i  innych
zajęciach organizowanych przez Szkołę: 5 – 10 pkt.

4.  Efektywne  pełnienie  funkcji  w  klasie:  przewodniczący,  skarbnik:  0  –  20  pkt,  raz  na
semestr. 

 

5. Praca na rzecz klasy, Szkoły: 

a) regularne prowadzenie gazetki o Ŝyciu Szkoły lub sprawach waŜnych dla uczniów, gazetek
ściennych (nie w ramach zajęć kółkowych) 5 –  20 pkt;

b)  dbanie  o  estetykę  klasy,  korytarza  szkolnego  oraz  miejsc,  w  których  znajdujemy się
podczas wyjść i wyjazdów: 2 –  20 pkt., raz w miesiącu.

6. Wolontariat - praca na rzecz innych, niekoniecznie związana ze szkołą, np. we współpracy
z  organizacjami  pozarządowymi,  udział  w  działaniach  pozaszkolnych  o  charakterze
społecznym (jeśli wiek na to pozwala): 5 –  50 pkt.

7. Zdecydowany sprzeciw wobec czynionego zła: 5 – 50 pkt.

8. Budowanie przyjaznego klimatu w klasie i w Szkole 10 – 30 pkt, jednorazowo na semestr.

9. Aktywny udział w rekolekcjach, w szkolnych Mszach Świętych, udział w scholi, słuŜbie
liturgicznej,  modlitwie  wiernych,  roratach  i  innych uroczystościach  religijnych
organizowanych przez Szkołę: 5 – 20 pkt.

10. Osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych: 

a) przejście z etapu szkolnego do rejonowego; 30 pkt; 

b) przejście z etapu rejonowego do wojewódzkiego: 30 pkt;

c) finalista: 40 pkt;

d) laureat: 50 pkt.

11. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:



- szkolnych za III - I miejsca: 10 – 15 – 20   pkt. 

- międzyszkolnych:

a) uzyskanie wyróŜnienia: 20 pkt;

b) uzyskanie wyniku wyŜszego niŜ wyróŜnienie: 30 pkt;

c) laureat: 50 pkt.

W innych  przypadkach  punkty  za  szczególne  osiągnięcia  przyznawane  są  decyzją
Rady Pedagogicznej na wniosek nauczyciela.

12. Za propagowanie indywidualnych zainteresowań: 10 – 20 pkt, jednorazowo w semestrze.

13.  Ocena  koleŜeńska  (uczynność,  chęć  pomocy):  0  –  10  pkt.  (średnia  z  klasy,  ocena
przyznawana przez kolegów raz w semestrze).

 
14. Ocena kaŜdego nauczyciela przedmiotu (postawa wobec nauczyciela i przedmiotu): od – 2
do  + 2  pkt, jednorazowo w semestrze.

 
15. Pula punktów uznaniowych 0 – 10 pkt. przyznawanych przez wychowawcę po konsultacji
z psychologiem szkolnym, jednorazowo w semestrze.

 
16. Codzienna kultura osobista - strój, sposób odnoszenia się do innych, dbałość o porządek:
10 pkt. przyznawanych jednorazowo przez wychowawcę po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

 Punkty ujemne

1. Brak stroju galowego: 5 pkt, niezmienienie butów na terenie szkoły: 3 pkt, niestosowny
strój 1 punkt.

2. Za kaŜdą godzinę nieusprawiedliwioną przez rodziców lub opiekunów 2 pkt.

3. Spóźnienie się na lekcję: za kaŜde spóźnienie na lekcję 1 pkt.

4. Brak dzienniczka ucznia 2 pkt.

 
5. Zakłócenie spokoju na korytarzu w czasie trwania lekcji 5 pkt. 

6. Jedzenie, picie, Ŝucie gumy na lekcji: 1 pkt;

    zaśmiecanie otoczenia, bałagan wokół siebie: 2 pkt;

    włączony telefon komórkowy na lekcji: 5 pkt; telefon do odbioru przez rodziców



    w sekretariacie. 

7. Niewykonanie poleceń nauczyciela: 5 pkt.

 
8. Niewypełnienie obowiązków dyŜurnego: 1 pkt. 

9. Przeszkadzanie na lekcji: 2 pkt.

     KaŜde następne przeszkadzanie na tej samej lekcji: 5 pkt.

 
10. Odpisywanie prac domowych, ściąganie podczas prac klasowych: ściągający 10 pkt. 

11. Wyjście poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji bez zezwolenia 10 pkt. 

12. Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela,  pracownika szkoły,  koleŜanki lub
kolegi 5 – 20 pkt.

 
13. UŜycie wulgarnego słownictwa 5 – 10 pkt. 

14. Nieodpowiednie zachowane w drodze do i ze szkoły, w czasie wspólnych wyjść, Mszy
świętej, innych uroczystości: 5 – 10 pkt. 

15. Zachowanie lekcewaŜące wiarę i/lub obraŜające uczucia i godność innych ludzi: 10 – 20
pkt.

16. Zachowania zagraŜające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych 10 – 30 pkt. 

17. Udział w bójce; uderzenie innej osoby 10 – 50 pkt.

 
18. Oszukiwanie 5 – 30 pkt.

 
19. Umyślne zniszczenie mienia szkolnego, sprzętu, budynku i rzeczy innych osób 10 – 30
pkt plus zwrot kosztów naprawy. 

20. Posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych przedmiotów zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu
10 – 30 pkt.  (oraz  zatrzymanie  przedmiotu w sekretariacie  do momentu odebrania  przez
rodziców).



21. Branie cudzych rzeczy bez zgody właściciela (np. chowanie piórnika, ksiąŜek, butów,
ubrań etc.) 5 – 20 pkt.

22. KradzieŜ 50 pkt.

 
Oceny wzorowej nie moŜe uzyskać uczeń, który posiada na koncie, poza punktami dodatnimi,
30 punktów ujemnych w danym semestrze.

Oceny  bardzo  dobrej  nie  moŜe  mieć  uczeń,  który  posiada  na  koncie,  poza  punktami
dodatnimi, 60 punktów ujemnych w danym semestrze. 

JeŜeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora Szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych punktów,
moŜe uzyskać najwyŜej ocenę poprawną.

Kredyt zaufania: 100 punktów.

Ocena roczna jest średnią z punktów za I i II semestr.

Wzorowe: 200 – ∞

Bardzo dobre: 150 – 199

Dobre: 100 – 149

Poprawne: 50 – 99

Nieodpowiednie: 0 – 49

Naganne: < 0

Na miesiąc przed radą  klasyfikacyjną  (semestralną  i  roczną)  odbywa się  posiedzenie rady
pedagogicznej  dotyczące  osób  zagroŜonych  oceną  niedostateczną  lub  dopuszczającą.
Nauczyciel  zobowiązany  jest  uprzedzić  ucznia  i  jego  rodziców  o  zagroŜeniu  oceną
niedostateczną lub dopuszczającą z przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją.
Na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej  nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o
przewidywanych dla nich stopniach (semestralnych, rocznych).
Uczeń  moŜe  w uzasadnionych  przypadkach  wystąpić  z  prośbą  do  dyrektora  o  zgodę  na
egzamin klasyfikacyjny. Dyrektor wyznacza termin i skład komisji egzaminacyjnej.
Uczeń,  który na koniec roku otrzymał  ocenę  niedostateczną  z jednego przedmiotu,  moŜe
zdawać  egzamin poprawkowy przed komisją  powołaną  przez dyrektora.  Termin egzaminu
wyznacza dyrektor w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego. Egzamin składa
się  z  części  pisemnej  i  ustnej.  Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  w
uzgodnionym terminie,  nie  otrzymuje  promocji  do następnej  klasy.  Protokół  z  egzaminu,



zawierający skład komisji egzaminacyjnej, termin, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu
pisemnego (wraz z załączoną pracą) i ustnego pozostają w dokumentach szkoły.
Uczeń moŜe otrzymać  świadectwo z wyróŜnieniem, jeśli  średnia jego ocen jest równa lub
wyŜsza 4,75, uczeń nie ma ocen niŜszych niŜ dobre, jego ocena z zachowania jest co najmniej
bardzo dobra.
Na koniec roku uczeń moŜe otrzymać wyróŜnienie na forum szkoły, gdy otrzymał
świadectwo z wyróŜnieniem i ma wzorowe zachowanie.

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły
Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego,

wchodzi w Ŝycie z dniem 3.09.2012 r.


