
Wewnątrzszkolne zasady oceniania w klasach IV - VIII 

Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

 

1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

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

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.  

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie;  

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć;  

- udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

- monitorowanie bieżącej pracy ucznia;  

- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i  

,,zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;  

- ustalanie kryteriów zachowania;  

- ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  

przyjętych w szkole;  

- ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

- ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych 

z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

- ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o 

postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i 

pisemnych prac uczniów.  

5. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

7. W ocenianiu obowiązują zasady:  

- zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców/opiekunów prawnych;  

- zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; 

- 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 oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o 

okresową ewaluację.  

8. Rodzaje ocen szkolnych. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

- bieżące; 



- klasyfikacyjne: 

- śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

- końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie 

wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej.  

9. Punkty są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. Każda ocena z ustnych form 

sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego 

bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.  

10. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Punkty 

wpisywane są do dziennika lekcyjnego.  

11. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

- na zebraniach ogólnych;  

- podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;  

- istnieje możliwość wykonania zdjęcia pracy klasowej ucznia za zgodą i w obecności nauczyciela.  

12. Nauczyciel uzasadnia każde uzyskane punkty.  

13. Punkty z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich 

oraz przekazuje zalecenia do poprawy.  

14. Punkty uzyskane ze sprawdzianów uzasadnione są pisemnie w formie kartoteki sprawdzianu.  

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki, 

muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

16. Oceny śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali: 

stopień celujący – 6 

stopień bardzo dobry – 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3 

stopień dopuszczający – 2 

stopień niedostateczny – 1 

17. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności przewidziane i zgodne z 

programem nauczania danej klasy w maksymalnym zakresie, czyli: 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,  

- rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności, 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się 

do finałów (w szkole i poza nią)  

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na 

poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie,  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych 

sytuacjach; 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:  

- poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 



- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:  

- opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i 

absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:  

- opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.  

18. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych przeprowadza się 2 razy w ciągu roku szkolnego, a więc rok 

szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do końca stycznia, a 

drugie półrocze trwa od 1 lutego i kończy się w ustalonym przez odpowiednie władze terminie.  

19. Ocenianie osiągnięć uczniów w ciągu półrocza przeprowadza się w systemie punktowym.  

20. Na początku każdego półrocza nauczyciele wszystkich przedmiotów zobowiązani są 

poinformować uczniów o przewidywanej liczbie punktów jakie uczeń może zdobyć w ciągu całego 

półrocza.  

21. Najistotniejsze aktywności i osiągnięcia z danego przedmiotu powinny stanowić około 70%-

80% ogólnej liczby punktów wymaganych na poszczególne stopnie, a przypadku oceny celującej, 

co najmniej 90%.  

22. Punktowane są różne formy aktywności, rozwoju i osiągnięcia uzyskane przez ucznia, tak aby 

ocena była jak najbardziej obiektywna.  

 

Zasady punktowania 

Punkty dodatnie i używane skróty: 

Sprawdziany – 20 pkt. – Spr 

Kartkówki – 5 pkt. – Kar   

Odpowiedzi ustne – 5 pkt. – Odp  

Samodzielna praca na lekcji – 3 pkt. – Pnl  

Aktywność na lekcji – 3 pkt. język polski – 5 pkt – Akt  

Praca domowa – 3 pkt. (język polski – 6 pkt.) – Pd  

Ocena zeszytu (zawartość, estetyka) – 3 pkt . (język polski – 6 pkt.) – Z  

Recytacja – 6 pkt. – Rec  

Dyktando – 6 pkt. – D  

Praca wytwórcza – 5 pkt. – Pw  

Projekt – 10 pkt. – P  

Test diagnozujący – T  

 

Uczeń może zdobyć dodatkowe punkty za: (skrót +Pd) 

prace dodatkowe, dodatkowe zadania na sprawdzianach, wyjątkowo odkrywcze wypowiedzi ustne - 

do 2 pkt. Które mogą stanowić maksymalnie 5% ogólnej liczby punktów do uzyskania z danego 

przedmiotu.  

 

Punkty ujemne: 

Nieprzygotowanie do lekcji, brak zeszytu, kostiumu, farb, przyborów kreślarskich itp. (do -2 pkt.) - 

-NP 
Brak pracy domowej (do -2 pkt.) - -Pd. 

 

23. Uczestnicy przedmiotowych konkursów szkolnych i pozaszkolnych mogą uzyskać punkty 

dodatkowe według następujących zasad: 

Konkursy kuratoryjne:  

laureat I etapu - 4 punkty dodatkowe 

laureat II etapu - 4 punkty dodatkowe 

laureat III etapu - 4 punkty dodatkowe 



Konkursy i zawody sportowe dzielnicowe, wojewódzkie i ogólnopolskie: 

laureat - 2 punkty dodatkowe 

wyróżnienie - 1 punkt dodatkowy 

Jeżeli są to konkursy wieloetapowe, to za przejście do następnego etapu uczeń otrzymuje po 

1 punkcie dodatkowym. 

Konkursy testowe ogólnopolskie, jednoetapowe: 

laureaci od I do III miejsca - 2 punkty dodatkowe, 

wyróżnienie - 1 punkt dodatkowy. 

Konkursy szkolne: 

laureaci od I do III miejsca - 1 punkt dodatkowy. 

24. Za udział w konkursie językowym uczeń może uzyskać 1 punkt dodatkowy z przedmiotu. 

25. Udział i sukcesy w konkursach są punktowane poza wyznaczonymi punktami dodatkowymi. 

26. Laureaci konkursów przedmiotowych pod patronatem Kuratorium Oświaty otrzymują z danego 

przedmiotu celującą ocenę roczną.  

27. W każdym półroczu uczeń ma możliwość wykorzystać jedną „szansę” (0 pkt. z puli punktów 

ujemnych) za nieprzygotowanie do lekcji i jedną „szansę” za brak pracy domowej.  

28. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę, 

ucznia i rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji na miesiąc przed klasyfikacją 

śródroczną lub roczną. Nauczyciel przedmiotu podczas indywidualnego spotkania z rodzicami 

przekazuje zakres materiału, który powinien uzupełnić uczeń. Rodzice/prawni opiekunowie 

poświadczają podpisem otrzymanie informacji. 

29. Uczeń, który na pierwsze półrocze uzyskał ocenę niedostateczną powinien w ustalonym 

terminie wykonać prace wyznaczone przez nauczyciela, aby uzupełnić wymaganą liczbę punktów 

do oceny dopuszczającej.  

30. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

31. Punkty uzyskane po radzie klasyfikacyjnej w pierwszym półroczu wpisuje się i wlicza do 

punktacji za półrocze drugie.  

32. Przewidywane oceny roczne przekazywane są do wiadomości rodzicom/prawnym opiekunom i 

uczniom na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poprzez wpis do 

dziennika elektronicznego. W przypadku braku dostępu do e-dziennika informację przekazuje 

wychowawca.  

33. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem lub jego nieobecności na 

zebraniu poprzez wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres 

zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów.  

34. Przewidywana ocena roczna może ulec zmianie w wyniku bieżącego oceniania.  

35. Ocena roczna wynika ze średniej arytmetycznej wszystkich punktów uzyskanych w pierwszym 

i drugim półroczu.  

36. Łączna liczba punktów zebranych przez ucznia w ciągu półrocza przeliczana jest na procenty. 

Przeliczanie punktów na oceny 

Procenty 

przeliczeniowe 
Ocena semestralna 

0 – 35,49%  niedostateczny 

35,50 – 55,49% dopuszczający 

55,50 – 75,49%  dostateczny 

75,50 – 90,49%  dobry 

90,50 – 99,49%  bardzo dobry  

od 99,50% celujący 

 

37. Sprawdziany nauczyciel zapowiada na tydzień przed terminem pracy. W ciągu tygodnia mogą 

być ustalone trzy sprawdziany, a jeden w ciągu dnia. Ustalony termin winien być odnotowany w 



dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel przed sprawdzianem przekazuje uczniom obowiązujący zakres 

materiału.  

38. Sprawdziany powinny być omówione i poprawione w zeszycie podczas lekcji, a rodzice/prawni 

opiekunowie poświadczają podpisem zapoznanie się z wynikami ucznia.  

39. Jeżeli z przyczyn losowych (usprawiedliwionych) uczeń nie mógł napisać sprawdzianu z całą 

klasą, to powinien to uczynić w innym terminie ustalonym z nauczycielem.  

40. Jeżeli uczeń nie stawił się na wyznaczony termin pisania sprawdzianu lub poprawy sprawdzianu 

jest równoznaczne z odmową odpowiedzi. Wówczas uczeń otrzymuje 0 punktów.  

41. Uczeń może poprawiać sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż w 

ciągu 2 tygodni od otrzymania ocenionej pracy.   

42. Ocena ze sprawdzianu jest średnią arytmetyczną z ilości punktów uzyskanych w pierwszym i 

drugim terminie.  

43. Jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń „ściąga” to otrzymuje 0 punktów za pracę i nie ma 

możliwości pisania poprawy.  

44. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmować trzy ostatnio omawiane tematy.    

45. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 0 punktów.  

46. Jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie mógł napisać kartkówki, to może odpowiadać z danego 

materiału lub napisać kartkówkę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

47. Braki wynikające z 1-2 dniowej nieobecności uczeń powinien uzupełnić w ciągu 2 najbliższych 

dni. 

48. Uczeń, który był nieobecny w szkole powyżej 2 dni ma obowiązek uzupełnić braki w materiale, 

w formie i terminie uzgodnionym przez nauczyciela.  

49. W stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne potrzeby edukacyjne nauczyciel 

jest obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. Uczeń oceniany jest z uwzględnieniem specyficznych 

potrzeb edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, jak również na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

50. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek 

włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

51. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli w 

roku szkolnym opuścił ponad 50% godzin lekcyjnych. W przypadku nieobecności 

usprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny. W przypadku godzin 

nieusprawiedliwionych na wniosek rodziców/prawnych opiekunów na egzamin taki może wyrazić 

zgodę Rada Pedagogiczna. 

52. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później 

niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Uczeń, który z 

przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ocena 

ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  

53. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora szkoły na zmianę profilu kształcenia, celem 

wyrównania różnic programowych.  

54. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 

egzaminu sprawdzającego z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego. 

Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 



55. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

56. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 

57. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, techniki oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

58. Jeżeli z przyczyn losowych, usprawiedliwionych uczeń nie mógł w wyznaczonym terminie 

wywiązać się z nałożonych na niego zobowiązań może je wypełnić nie później niż 3 dni przed 

zebraniem rady pedagogicznej.  

59. Zwolnienie ucznia z przedmiotu lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego bądź określonych zadań na zajęciach komputerowych może 

nastąpić na wniosek rodziców/prawnych opiekunów udokumentowany opinią lekarską. Zwolnienia 

udziela dyrektor szkoły na czas określony w zaświadczeniu lekarskim.  

60. Zwolnienie z wychowania fizycznego oraz zajęć nauki pływania na okres nie dłuższy niż 

tydzień następuje na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.  

61. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

62. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

63. Sprawdzian przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 

64. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący 

komisji;  

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne.  

65. Pozostałe uregulowania prawne dotyczące klasyfikacji, oceniania i promowania uczniów są 

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i zawarte w statucie szkoły oraz obowiązującym 

rozporządzeniu MEN. 
 


