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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zespół Szkół w Drezdenku 

§1. Cele oceniania 

1. Cele oceniania: 

➢ poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym 

zakresie; 

➢ udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;   

➢ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

➢ dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

➢ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest 

karą ani  nagrodą. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę 

oraz formułowaniu oceny. 

§2. Zasady sprawdzania osiągnięć ucznia 

1. Zasady dotyczące sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów na lekcji języka angielskiego: 

➢ Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest 

średnią ocen cząstkowych, 

➢ Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie, 

➢ Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 

➢ Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i 

dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 

➢ Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową 

ewaluację, 

                                                                   §3.  Skala ocen 

1. Przyjmuje się następującą skalę ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowych: 

1) stopień celujący 6 cel, 

2) stopień bardzo dobry 5    bdb, 

3) stopień dobry  4   db, 

4) stopień dostateczny 3  dst, 

5) stopień dopuszczający 2  dop, 

6) stopień niedostateczny1  ndst. 

1. Prace klasowe są oceniane wg poniższej skali: 

1) niedostateczny  0% - 34% punktów 

2) dopuszczający   35% - 50% punktów 

3) dostateczny   51% - 74% punktów 

4) dobry                        75% - 90% punktów 

5) bardzo dobry  91% - 99% punktów 

6) celujący                            100% punktów 

1. Prace pisemne z wyjątkiem prac klasowych oceniane są na lekcjach języka angielskiego według 

następującej skali procentowej: 

1) 45% - 2- 

2) 50% - 2 

3) 55% - 2+ 

4) 60% - 3- 

5) 65% - 3 

6) 70% - 3+ 

7) 75% - 4- 

8) 80% - 4 

9) 85% - 4+ 
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10) 90% - 5- 

11) 95% -100% - 5 

 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do oceny celującej (6) oprócz prac klasowych, po uprzednim poinformowaniu uczniów. 

 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić. 

§ 4. Tryb oceniania 

1. Przedmiotem oceny jest : 

a) zakres opanowanych wiadomości, 

b) rozumienie materiału naukowego, 

c) nabyte umiejętności, 

d) kultura przekazywania wiadomości. 

2. Aktywność (brak aktywności) oraz praca na lekcji, praca domowa ucznia może być oceniana stopniem lub znakiem „+”         

i „–”, na podstawie których uczeń otrzymuje ocenę: trzy „+” to ocena bardzo dobra, trzy „-„ to ocena niedostateczna. 

3.  Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

➢ prace pisemne : 

▪ kartkówka dotycząca materiału z ostatnich zajęć lekcyjnych lub trzech ostatnich tematów realizowanych 

na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana, 

▪ klasówka , obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 

▪ praca klasowa  

➢ praca i aktywność na lekcji, 

➢ odpowiedź ustna, 

➢ test, 

➢ referat, 

➢ praca w grupach, 

➢ praca pozalekcyjna, konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, 

➢ pokaz, 

➢ prezentacja indywidualna i grupowa, 

➢ opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 

➢ wytwory pracy własnej ucznia, 

➢ rozmowa z uczniem, 

➢ sprawdzian wykonania pracy domowej, 

➢ praca projektowa, 

➢ praca domowa, 

➢ prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji, 

➢ twórcze rozwiązywanie problemów. 

4. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo  

poprzedzone są lekcją powtórzeniową 

5. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy 

i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen 

niedostatecznych. 

6. W ocenianiu obowiązuje zasada oceny ważonej: 

➢ Waga 3 -   praca klasowa   

➢ Waga 2 -   sprawdzian,  (forma pisemna i ustna), kartkówka  

➢ Waga 1 –   aktywność na lekcji oraz zadanie domowe 

           

§5. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów 

1. Uczeń może poprawiać zapowiedziane klasówki i prace klasowe. Można poprawić dowolną ocenę (nie tylko 

niedostateczną). 

2. Niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym. 
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4. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy. 

5. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją 

napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu 

nauczania pozostałych uczniów. 

6. Zapowiedziany sprawdzian i pracę klasową uczeń musi zaliczyć lub poprawić: 

a) w ciągu dwóch tygodni w przypadku nieobecności usprawiedliwionej chorobą lub zdarzeniem losowym; 

b) w przypadku nieobecności nieuzasadnionej, zapowiedziany sprawdzian lub pracę klasową trzeba zaliczyć na 

najbliższych zajęciach. (Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki, odrobić zadanie domowe oraz być 

przygotowanym z tematu, który jest przerabiany na zajęciach, na których zalicza sprawdzian lub pracę 

klasową). 

1. Praca niesamodzielna (ściąganie) skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

§6. Nieprzygotowania do lekcji 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie. Uczeń ma prawo do: 

➢ jednego nieprzygotowania w semestrze (gdy ma jedną lub dwie godziny języka angielskiego 

tygodniowo), 

➢ dwóch nieprzygotowań w semestrze (gdy ma więcej niż dwie godziny języka angielskiego w 

tygodniu). 

1. Nieprzygotowanie do zajęć obejmuje: 

• nieprzygotowanie do lekcji (z zakresu 3 ostatnich lekcji) 

• brak zadania domowego 

•         brak podręcznika 

•         brak ćwiczeń 

•         brak zeszytu 

1. Nieprzygotowanie do zajęć NIE oznacza: nieprzygotowania do zapowiedzianych prac kontrolnych. 

2. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie lub brak zadania domowego po wywołaniu do odpowiedzi pociąga 

za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić nieodrobione zadanie domowe i przyswoić materiał którego nie opanował na 

zajęciach. 

4. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

5. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby 

i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na 

życzenie ucznia. 

6. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo do 

wyboru sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji: sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna. 

§7. Wymagania edukacyjne 

1. Ustala się następujące kryteria ocen: 

1.1. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

➢ posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w 

danej klasie; 

➢ samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program opracowany przez nauczyciela; 

➢  uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

➢ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka angielskiego, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia; 

➢ oddawał w ustalonym terminie prace pisemne, napisane samodzielnie, wykraczające poza poziom w zakresie 

gramatyki, słownictwa oraz stylu; 

➢ nie pozwalał sobie na brak zadań domowych po uprzednim wykorzystaniu limitu nieprzygotowań. 

Kryteria z zakresu czytania, mówienia, pisania gramatyki i słownictwa jak na ocenę bardzo dobrą, natomiast wiedza z 

danej dziedziny wykracza znacznie poza materiał podręcznika. Uczeń potrafi bezbłędnie posługiwać się nabytą wiedzą. 

 

1.2. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
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➢ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w 

danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

➢ rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez  

nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

➢ oddawał w ustalonym terminie prace pisemne napisane samodzielnie; 

➢ z prac domowych, pisemnych i ustnych otrzymywał oceny bardzo dobre i dobre; 

➢ systematycznie i starannie prowadził zeszyt przedmiotowy; 

➢ aktywnie uczestniczył w zajęciach, zdobywając dodatkowe oceny bardzo dobre; 

➢ nie pozwalał sobie na brak zadań domowych po uprzednim wykorzystaniu limitu nieprzygotowań. 

Sprawność czytania 

✓ płynne czytanie ze zrozumieniem dłuższych i bardziej złożonych tekstów i dialogów; 

✓ globalne i szczegółowe rozumienie tekstu czytanego; skuteczność czytania niezależna od formy, stylu, języka 

komunikatu; 

✓ wyodrębnianie żądanych informacji a także określanie myśli przewodniej tekstu i/lub jego fragmentów. 

Sprawność mówienia 

✓ płynne mówienie z zastosowaniem prawidłowej wymowy i zróżnicowanych struktur gramatycznych; naturalne 

tempo, komunikat spójny i czytelny; 

✓ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi; 

✓ generowanie różnorodnych komunikatów w szerokim spektrum tematycznym i różnorodnych sytuacjach. 

Sprawność rozumienia ze słuchu 

✓ efektywny odbiór zróżnicowanych pod względem formy, treści i języka komunikatów; 

✓ wyodrębnianie w wysłuchanym komunikacie zarówno głównej idei wypowiedzi, jak również żądanych informacji; 

✓ rozumienie globalne i szczegółowe wypowiedzi rodzimych użytkowników języka, również w niesprzyjających 

warunkach odbioru. 

Sprawność pisania 

✓ formułowanie rozbudowanej, bogatej leksykalnie i poprawnej gramatycznie wypowiedzi pisemnej, o czytelnej i 

wyważonej kompozycji i spójnej strukturze logicznej; 

✓ poprawna ortografia i interpunkcja; 

✓ umiejętność wyrażania zarówno własnych opinii jak i przytaczania i interpretowania zdarzeń, przy zachowaniu 

jednolitej stylistyki, adekwatnej do formy, celu i tematu wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo 

✓ potrafi poprawnie operować prostymi strukturami; 

✓ potrafi budować spójne zdania; 

✓ stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania; 

✓ używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym, abstrakcyjnym. 

 

1.3. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

➢ nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

➢ poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

➢ uzyskiwał oceny dobre ze sprawdzianów pisemnych; 

➢ oddawał w ustalonym terminie prace pisemne, napisane samodzielnie; 

➢ z prac domowych, pisemnych i ustnych otrzymywał oceny dobre; 

➢ systematycznie i starannie prowadził zeszyt przedmiotowy; 

➢ aktywnie uczestniczył w zajęciach, zdobywając tzw. plusy; 

➢ nie pozwalał sobie na brak zadań domowych po uprzednim wykorzystaniu limitu nieprzygotowań. 

Sprawność czytania 

✓ poprawne czytanie tekstów ze zrozumieniem; 

✓ umiejętność przewidywania i określania zarówno przedmiotu jak i treści komunikatu; 

✓ wyodrębnianie myśli przewodniej całego komunikatu i poszczególnych jego części; 

✓ poprawne określanie formy i funkcji komunikatu. 

Sprawność mówienia 

✓ mówienie z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy i gramatyki, błędy językowe nieznacznie zakłócają 

komunikację; tempo zbliżone do naturalnego; 

✓ formułowanie własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego i innych zjawisk społecznych; 

✓ poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi. 
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Sprawność rozumienia ze słuchu 

✓ efektywny odbiór zróżnicowanych pod względem formy, treści i języka komunikatów, tematycznie i językowo 

korespondujących z materiałem nauczania; 

✓ globalne rozumienie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka; 

✓ prawidłowe określanie formy wysłuchanej wypowiedzi. 

 

Sprawność pisania 

✓ formułowanie wypowiedzi  pisemnej poprawnej gramatycznie i leksykalnie; sporadyczne błędy nie zakłócają odbioru 

komunikatu; 

✓ umiejętność wyrażania własnej opinii; budowanie wypowiedzi zgodnie z opanowanym modelem; 

✓ umiejętność zbudowania poprawnego komunikatu pisemnego spełniającego warunek określonego limitu słów w 

określonym limicie czasu. 

 Gramatyka i słownictwo 

✓ potrafi poprawnie operować większością prostych struktur; 

✓ potrafi budować zdania w większości wypadków spójne; 

✓ na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania; 

✓ używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym. 

 

1.4. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

➢ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej 

klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej; 

➢ rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

➢ uzyskiwał oceny dostateczne ze sprawdzianów pisemnych, oceny niższe poprawiał; 

➢ prace pisemne napisane samodzielnie oddawał w ustalonym terminie; 

➢ z prac domowych, pisemnych i ustnych otrzymywał oceny co najmniej dopuszczające; 

➢ systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy; 

➢ starał się uczestniczyć w zajęciach w zakresie swoich możliwości, zadawał pytania gdy czegoś nie rozumiał. 

Sprawność czytania 

✓ poprawne czytanie tekstów o mniejszym stopniu trudności, ze zrozumieniem podstawowych informacji zawartych w 

tekście; tendencja do dosłownego tłumaczenia tekstu; 

✓ poprawne określanie formy i funkcji czytanego komunikatu. 

Sprawność mówienia 

✓ poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy zapewniających zrozumienie wypowiedzi 

(dopuszczalne błędy językowe niezakłócające rozumienia); 

✓ tempo wypowiedzi wolne, zdania proste; 

✓ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy; 

✓ formułowanie krótkich wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego (wybór prawidłowego stylu wypowiedzi 

stanowi problem). 

Sprawność rozumienia ze słuchu 

✓ określanie ogólnego sensu wypowiedzi; 

✓ wyodrębnianie informacji występujących w zrozumiałych kontekstach i wyrażonych zrozumiałym językiem. 

Sprawność pisania 

✓ formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych (tendencja do odtwarzania modelu); błędy językowe nieznacznie 

zakłócają odbiór; 

Gramatyka i słownictwo 

✓ potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami; 

✓ potrafi budować zdania niekiedy spójne; 

✓ czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania; 

✓ używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa i gramatyki o charakterze bardziej złożonym. 

 

1.5. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

➢ ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z języka angielskiego w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem 

uczniów klas programowo najwyższych); 

➢ rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 
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➢ w ciągu dalszego procesu nauczania uzyskiwał oceny dopuszczające ze sprawdzianów pisemnych, oceny 

niedostateczne poprawiał; 

➢ oddawał w ustalonym terminie prace pisemne, napisane samodzielnie; 

➢ z prac domowych, pisemnych i ustnych otrzymywał oceny co najmniej dopuszczające; 

➢ starał się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy; 

➢ uczeń wykazuje niewielka samodzielność, jego wiedza jest odtwórcza, podejmuje jednak skuteczne próby 

opanowania materiału; 

➢ starał się uczestniczyć w zajęciach w zakresie swoich możliwości, zadawał pytania gdy czegoś nie rozumiał. 

Wiadomości i umiejętności w zakresie czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu i pisania na poziomie minimalnym, 

umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy. 

Gramatyka i słownictwo 

✓ potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; 

✓ potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne; 

✓ dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; 

✓ czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

 

1.6. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

➢ nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka angielskiego (nie dotyczy klas programowo 

najwyższych); 

➢ nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

➢ ma trudności z odpowiedzią na zadawane pytania, nie potrafi sformułować wypowiedzi, nie rozumie poleceń 

ani tekstów; 

➢ w czasie sprawdzianów nie osiągu progu 45% punktów. 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności nawet na poziomie minimalnym, popełnia rażące błędy językowe, a jego baza 

leksykalna uniemożliwia porozumiewanie się w języku obcym. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

§8. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić. 

2. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach z wychowawcą lub na spotkaniach 

indywidualnych z nauczycielem języka angielskiego. 

3. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie 

klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt zapisem ocena proponowana (OP) w dzienniku, dzienniku elektronicznym. 

§9. Klasyfikowanie 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

        I   semestr   -   IX  -  I 

       II   semestr   -  II  -   VI   

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej 

oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.   

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub 

utrudni kontynuowanie nauki, szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w kontrakcie z nauczycielem 

przedmiotu. 

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są określone w WSO. 

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 
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7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych. 

8. Ocenę roczną klasyfikacyjną,  w przypadku  przedmiotów realizowanych  zarówno na poziomie podstawowym jaki 

rozszerzonym , ustala dwóch nauczycieli uczących  według średniej ważonej określonej w WSO. 

9. Ocena roczna i końcowa jest średnią arytmetyczną ocen : śródrocznej i na zakończenie II półrocza  według wagi określonej w 

WSO : uczeń który uzyska wagę: 

• < 1   -  1,7 ) otrzymuje ocenę niedostateczną (od wagi 1,5 możliwość podwyższenia oceny) 

• < 1,7  -  2,7 ) otrzymuje ocenę dopuszczającą  od wagi 2,5 możliwość podwyższenia oceny) 

• < 2,7   -   3,7 ) otrzymuje ocenę dostateczną  ( od wagi 3,5 możliwość podwyższenia oceny) 

• < 3,7   -  4,7) otrzymuje ocenę dobrą ( od wagi 4,5 możliwość podwyższenia oceny) 

• <  4,7  - 5,7 ) otrzymuje ocenę bardzo dobrą (od wagi 5,5 możliwość podwyższenia oceny) 

• < 5,7 – 6,0) otrzymuje ocenę celującą  

10. O podwyższeniu  oceny ostatecznie decyduje nauczyciel  

 

 


