SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły
podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r. w
sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ze zmianami. PoniŜsze zasady
oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Brzostku.
I. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW W
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU
§ 1. Ocenianiu podlegają
•

osiągnięcia edukacyjne ucznia
•

1.

zachowanie ucznia

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 i realizowanych w szkole programów
nauczania uwzględniających tę podstawę.

2.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współŜycia społecznego i
norm etycznych.
§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

•

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
•

pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
•

•

motywowanie ucznia do dalszej pracy,

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
•

umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

•

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i
rodziców (prawnych opiekunów),
•

bieŜące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w
niniejszym dokumencie

•
•

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich
poprawiania.

§ 4. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wymagania te
opracowywane są zgodnie z zapisem § 13, ust. 2. Zapisy przedmiotowego systemu oceniania nie
mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.
§ 5. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w Szkole, odnotowując ten fakt w
dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły.
§ 6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
§ 7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien
ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego sprawdzianu.
§ 8. Nauczyciel jest zobowiązany na wniosek rodziców, na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniŜyć wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty
rozwojowe, uniemoŜliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu
nauczania. Wymagania te w formie pisemnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły, w
przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki naleŜy w szczególności brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych
umiejętnościach oraz zaangaŜowanie i aktywność ucznia. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć
wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, w
przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
§ 10. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
•

Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru wg skali określonej w Statucie
Szkoły.
• Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

•

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w
terminach określonych w Statucie Szkoły.
• Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 11. Na tydzień przed końcowo-rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego
pośrednictwem jego rodziców - prawnych opiekunów) w formie ustnej o przewidywanych dla
niego ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy
informują rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).
Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym
niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w "Kalendarzu roku szkolnego" i
udostępniane na tablicach informacyjnych w szkole.
§ 12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcowo-roczna ocena klasyfikacyjna moŜe być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi
kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.
§ 14. Oceny bieŜące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w następujący sposób: 1. klasy I-III
szkoły podstawowej:
1) Ocenianie bieŜące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku
lekcyjnym zgodnie z oznaczeniami: stopień celujący - 6,stopień bardzo dobry - 5,stopień dobry - 4,
stopień dostateczny - 3, stopień dopuszczający - 2, stopień niedostateczny - 1. Dodatkowo
nauczyciel prowadzi karty oceny opisowej ucznia, które wypełnia 1 raz w ciągu roku szkolnego
(maj).
•

celujący - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza
program nauczania w danej klasie. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych wynikających z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania
nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, osiąga sukcesy
w konkursach i zawodach sportowych,
• bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania,
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
• dobry - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem
nauczania w danej klasie, ale jego wiedza wykracza poza wiadomości podstawowe,
• dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane przez
program nauczania w danej klasie, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o
średnim stopniu trudności,
• dopuszczający - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i
umiejętności, ale braki te nie uniemoŜliwiają mu uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu

dalszej nauki, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, typowe, o niewielkim stopniu
trudności,
• niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i
umiejętności przewidzianych w programie nauczania danej klasy, a braki w wiadomościach
uniemoŜliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, uczeń nie jest w stanie wykonać
rozwiązywać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
Ustalono takŜe skróty ocen ,aby ułatwić zapis w dzienniku:
cel(6), bdb(5), db(4), dst(3), dop(2), ndst(1)
2) Ocenianie klasyfikacyjne końcowo-roczne w klasach I-III polega na określeniu dla kaŜdego ucznia
oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego
wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do
promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: "Osiągnięcia edukacyjne ucznia
oceniam pozytywnie".
3) Nauczyciele klas I-III stosują róŜnorodne formy ustnych ocen bieŜących (np. w formie pochwały,
gratulacji, komentarza).
4) Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie z § 13 ust. 2
pkt. 5.
klasy IV - VI:
1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a.

zakres wiadomości i umiejętności,

b. rozumienie materiału naukowego,
c.

umiejętności stosowania wiedzy,

d. kultura przekazywania wiadomości.
2) Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieŜącej:
a.

odpytywanie ustne;

b. sprawdziany pisemne;
c.

prace domowe;

d. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
e.
f.

estetyka zeszytu przedmiotowego;

ocena aktywności ucznia podczas zajęć;
g.

działalność pozalekcyjna ucznia.

3) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo-roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
4) KaŜdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego
szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieŜących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 5. Kryteria te
opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej
klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem
których orzeczono obniŜenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system
oceniania dla danego przedmiotu.
5) Oceny bieŜące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowo-roczne ustala się wg poniŜszej skali stosując
następujące ogólne kryteria oceniania:

