
ZASADY OCENIANIA 

obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły (ze zmianami 22/23) 

 

1. W klasach 4-8 szkoły podstawowej oceny z prac klasowych i ustala się według następującej punktacji: 

0-29%     - niedostateczny 

30-49%   - dopuszczający 

50-69%   - dostateczny 

70-89%   - dobry 

90-97%   - bardzo dobry 

98-100% – celujący  

2. Z kartkówek uczeń może uzyskać co najwyżej ocenę bardzo dobrą. Oceny z kartkówek ustala się wg 

następującej punktacji: 

0-29%     - niedostateczny 

30-49%   - dopuszczający 

50-69%   - dostateczny 

70-89%   - dobry 

90-100%   - bardzo dobry 

3. Przygotowanie do lekcji: 

a) Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji (systematyczna nauka, odrabianie zadań domowych, 

posiadanie wszystkich przyborów niezbędnych do danego przedmiotu). 

b) Nauczyciel odnotowuje w dokumentacji brak zadania lub/i brak przyborów. Brak zadania ucznia 

odnotowuje w ocenach bieżących przez wpisanie skrótu „bz”. 

c) W razie nieobecności uczeń obowiązkowo uzupełnia zaległości. W wyjątkowych sytuacjach losowych 

(np. dłuższa choroba ucznia) nauczyciel może usprawiedliwić nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 

4. Poprawa ocen: 

a) Uczeń może poprawić oceny cząstkowe. 

b) Oceny bieżące uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni od ich uzyskania, w szczególnych 

przypadkach w terminie ustalonym z nauczycielem. 

c) Ocena z poprawy jest wpisywana obok oceny poprzedniej.  

d) Uczeń  nieobecny  na  sprawdzianie ma  obowiązek   zaliczenia   każdego   sprawdzianu w terminie 

nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły, w szczególnych przypadkach w terminie 

ustalonym z nauczycielem. Uczeń nieobecny wyłącznie w dniu pracy klasowej lub sprawdzianu jest 

zobowiązany napisać go w najbliższym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  Nieobecność 

ucznia na sprawdzianie/kartkówce oznaczona jest w ocenach bieżących jako „nb”. Ocena ze 

sprawdzianu jest wpisywana obok tej adnotacji. 

e) Nauczyciele takich przedmiotów jak: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, informatyka sami 

decydują, które umiejętności mogą być poprawiane. 

3. Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych nie stanowią średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

natomiast stosunek ucznia do nauki jest jednym z kryteriów oceny jego zachowania.  

5. Do średniej ocen na świadectwie promocyjnym oraz na świadectwie ukończenia szkoły wlicza się 

roczne oceny z dodatkowych zajęć lub religii albo etyki. 

6. Wyniki diagnoz i egzaminów próbnych wpisywane są do dziennika elektronicznego w postaci wyniku 

procentowego wraz z krótkim opisem tekstu jako informacja dla ucznia i rodziców. 


