
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Oceny bieżące są zapisywane w dzienniku elektronicznym w postaci cyfr. 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów (+) z wyłączeniem stopni: 

celującego i niedostatecznego oraz minusów (-) z wyłączeniem stopni: celującego, 

dopuszczającego i niedostatecznego. 

3. Przy każdej ocenie musi być umieszczona: data jej wystawienia, forma jej otrzymania 

oraz w wypadku ocen z pisemnych prac kontrolnych zakres materiału. 

4. W przypadku awarii dziennika elektronicznego i niemożności odtworzenia ocen 

bieżących z odpowiedzi ustnych, uczniowie są zobowiązani do napisania sprawdzianów 

obejmujących wiadomości i umiejętności określone przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów. 

5. Nauczyciel ma obowiązek uwzględnić następujące % kryteria ocen za sprawdziany i 

kartkówki pisemne: 

a) celujący – 100% 

b) bardzo dobry – 90 – 99% 

c) dobry – 74 – 89% 

d) dostateczny – 57 – 73% 

e) dopuszczający – 40 – 56% 

f) niedostateczny – 0 – 39% 

6. Jeśli uczeń otrzyma maksymalną (minimalną) ilość punktów w danym przedziale skali 

punktowej może otrzymać „+” („-„) przy ocenie ze sprawdzianu i kartkówki z wyjątkiem 

ocen określonych w pkt 2. 

7. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu i kartkówki podaje uczniom punktację 

przewidzianą za wykonanie poszczególnych poleceń. 

8. Każdy sprawdzian i kartkówka musi zawierać polecenia na pełną skalę ocen. 

9. Kartkówki obejmują treści nauczania z trzech ostatnich tematów i mogą być 

przeprowadzane bez zapowiedzi. 

10. Terminy i formy sprawdzianów oraz zakres materiału są podawane przez nauczyciela  

z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku elektronicznym (zakładka 

terminarz). 

11. Sprawdzian pisemny może być przełożony na prośbę uczniów. W takim przypadku nie 

obowiązuje pkt 9, a informacja o zmianie terminu musi być zanotowana w dzienniku 

elektronicznym. 

12. W jednym tygodniu mogą się odbyć nie więcej niż trzy sprawdziany oraz trzy powtórzenia 

materiału. 

13. Nieobecność ucznia na sprawdzianie wpisuje się za pomocą ukośnika. 

14. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w określonym terminie ma obowiązek napisać go w 

terminie ustalonym z nauczycielem a otrzymana z niego ocena wpisywana jest za 

ukośnikiem (np.:  /4). 



15. Jeśli uczeń nie zgłosi się na uzupełnienie braków w wyznaczonym terminie bez 

usprawiedliwienia nauczyciel na kolejnych zajęciach, na których uczeń jest obecny, 

sprawdza wiadomości ucznia z zaległej partii materiału. 

16. Uczeń korzystający podczas sprawdzianu z niedozwolonych form pomocy otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

17. Uczeń ma prawo poprawienia ocen (za wyjątkiem: oceny otrzymanej w pracy grupowej, 

za brak zadania, nieprzygotowanie, oceny niedostatecznej otrzymanej za korzystanie z 

niedozwolonych form pomocy) na warunkach i zasadach określonych przez nauczyciela. 

18. Oceny z poprawy wpisuje się, wykorzystując funkcję popraw w dzienniku elektronicznym. 

W przypadku, gdy ocena nie została poprawiona, jest ona wpisywana (np. [2,1]), z tym że 

druga ocena oznacza wykorzystanie możliwości poprawy. Nauczyciel do klasyfikacji 

śródrocznej bądź rocznej uwzględnia tylko ocenę wyższą. 

19. Jeżeli uczeń nie przystąpił do poprawy w wyznaczonym terminie traci możliwość 

poprawy oceny. 

20. Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny. 

Nauczyciel zapisuje „np.” z datą. 

21. „Np.” nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i powtórzeń. 

22. Nieprzygotowanie do lekcji może zgłosić uczeń: 

a) 1 raz w semestrze – przy 0,5 – 2 godzinach lekcyjnych tygodniowo; 

b) 2 razy w semestrze – przy 3 – 4 godzinach lekcyjnych tygodniowo; 

c) 3 razy w semestrze – przy 5 i więcej godzinach lekcyjnych tygodniowo; 

d) biorący udział w konkursach, zawodach, imprezach szkolnych lub środowiskowych, 

członkowie samorządu uczniowskiego, na wniosek nauczyciela opiekuna może 

otrzymać dodatkowe „np.” dzień po wyżej wymienionych imprezach. 

23. Ponowny nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

24. Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, a 

na następnych zajęciach pokazać wykonane. 

25. Brak zadania domowego zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku z datą. 

26. Brak zadania domowego może zgłosić uczeń: 

a) 1 raz w semestrze – przy 0,5 – 2 godzinach lekcyjnych tygodniowo; 

b) 2 razy w semestrze – przy 3 – 4 godzinach lekcyjnych tygodniowo; 

c) 3 razy w semestrze – przy 5 i więcej godzinach lekcyjnych tygodniowo; 

d) biorący udział w konkursach, zawodach, imprezach szkolnych lub środowiskowych, 

członkowie samorządu uczniowskiego, na wniosek nauczyciela opiekuna może 

otrzymać dodatkowe „bz.” dzień po wyżej wymienionych imprezach. 

27. Ponowny brak zadania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

28. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą, bardzo dobrą lub 

celującą wpisaną do dziennika lekcyjnego. 

29. W klasach programowo najwyższych uczniowie mogą pisać testy powtórzeniowe z 

przedmiotów, które zdają na maturze. Oceny z testów powtórzeniowych są wpisywane 

do dziennika elektronicznego. 



30. Wyniki z próbnych egzaminów maturalnych wpisuje się do dziennika elektronicznego w 

postaci punktów procentowych. 

 

I. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego brane są trzy zasadnicze kryteria: 

a) postawa ucznia - rozumiana jest jako jego świadome i aktywne działanie, troska  

o swój rozwój fizyczny, sprawność, zdrowie-to systematyczne i punktualne 

uczęszczanie za zajęcia, aktywność, właściwy strój sportowy, zdyscyplinowanie, 

stosowanie się do regulaminu porządkowego sal oraz korzystania z urządzeń 

sportowych, sprzętu, przestrzeganie przepisów BHP, właściwie rozumiana rywalizacja 

sportowa- Poszanowanie drugiej osoby; 

b) sprawność motoryczna ucznia - to ogólna sprawność mierzona różnymi testami 

sprawności fizycznej, jak np. Eurofit, czy test Zuchory, porównanie wyników  

z ogólnopolskimi tabelami punktowymi Trześniowskiego. Przede wszystkim należy 

zwracać uwagę na postępy w pracy nad nią; 

c) umiejętności i wiadomości ucznia - to sprawność ruchowa ucznia 

 w poszczególnych dyscyplinach sportowych, przewidzianych w programie 

nauczania.; są to więc konkretne umiejętności techniczne i taktyczne w grach 

zespołowych, umiejętności wykonywania pewnych ćwiczeń zwinnościowych, 

gibkościowych, siłowych, koordynacyjnych, wytrzymałościowych i ćwiczeń 

równoważnych, natomiast wiadomości to podstawowa wiedza o wpływie 

poszczególnych ćwiczeń na układy: krążenia, układ oddechowy, mięśniowy, kostno-

stawowy- znajomość przepisów gry, oraz wiadomości z poszczególnych zajęć 

zawartych w programie nauczania. 

2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nauczycielowi braku stroju i nie przygotowania do lekcji 

bez przyczyny 2 razy w okresie. Jako strój sportowy rozumiemy czystą koszulkę (kolor 

koszulki ustalony zgodnie z wyborem klasy), luźne sportowe spodnie bądź spodenki nie 

krepujące ruchów oraz obuwie sportowe.  

3. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń są obecni na lekcji i pozostają pod opieką nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

 


