REGULAMIN OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. A. MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE
ŚREDNIA WAŻONA
Podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej( śródrocznej i rocznej) jest
średnia ważona obliczona w następujący sposób:
1. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę, oznaczając jej wagę
w hierarchii ocen.
2.

Ocena okresowa jest bezpośrednio związana ze średnią ważoną ocen

cząstkowych. Oznacza to, że w pewnych przedziałach opisanych w poniższej
tabeli ocena ta będzie wynikała ze średniej ważonej ocen cząstkowych,
w przedziałach granicznych nauczyciel zadecyduje o ocenie.
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DN – decyzja nauczyciela –
Warunki, które nauczyciel będzie brał pod uwagę :
a) Aktywność na lekcji
b) Praca na lekcji
c) Udział w działaniach szkolnych i środowiskowych dotyczących
przedmiotu- konkursy, imprezy środowiskowe
d) Zaliczanie sprawdzianów i prac w pierwszym terminie
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3. Formy aktywności i ich waga:
Formy aktywności

skrót

Waga

kolor

Praca klasowa, wypracowanie, test, sprawdzian,
Dyktando, sesje z GWO
Egzamin, Diagnozy

SPR

3

czerwony

EGZ

0

czerwony

K

2

zielony

ODP

2

czarny

Praca domowa

PD

1/2

czarny

Aktywność, praca na lekcji

A

1/2

czarny

Inne(Udział w konkursie przedmiotowym – etap

I

3

fioletowy

Zeszyt przedmiotowy

ZP

1

czarny

Zeszyt ćwiczeń

ZĆ

1

czarny

Kartkówki
Odpowiedz ustna

wojewódzki, artystyczne na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim, wykonywanie zadań
wykraczających poza podstawę programową)

podkategorie- zapisów dokonujemy małymi literami
Jeżeli chcemy ocenić inną formę aktywności (nieokreśloną w tabeli) należy
poinformować uczniów o wadze tej aktywności.
Pod pojęciem aktywności rozumiemy:
•

Częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji;
Udział w konkursach przedmiotowych (na poziomie szkolnym);

•

Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych;

•

•

Prezentacja referatu, metoda projektu;

Nieprzygotowania wpisujemy w pierwszej rubryce oznaczonej skrótem- NP
Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I okresie nauczyciel
wystawia ocenę śródroczną.
Ocena roczna jest wypadkową(średnią arytmetyczną) średniej ważonej
ocen cząstkowych z pierwszego okresu oraz średniej ważonej ocen
cząstkowych z drugiego okresu. W przypadku, gdy ta ocena nie jest
jednoznaczna, ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel.
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Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–
System przyporządkowuje im odpowiednie wartości według skali:
Ocena:
Ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+
Wartość 6 5,75 5,2 5 4,75 4,25 4 3,75 3,25

3
3

3- 2+ 2 2-

1+

1

2,75 2,25 2 1,75 1,25

1
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4.Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu
poprawienia oceny.
5. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy
klasowej z całym oddziałem, to powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od
dnia powrotu do szkoły. Gdy tego nie wykona, nauczyciel może wstawić
uczniowi ocenę niedostateczną.
6. Uczeń poprawia ocenę z pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela
terminie.
7.Nauczyciel informuje o wadze sprawdzianu (kartkówki) przed jej napisaniem;
8.W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczną sprawdziany, prace
klasowe, testy poprawia się tylko raz;
9.Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji;
10.Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
11.Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma
możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się
z określonej części materiału.
12.Jeżeli uczeń poprawił ocenę to do obliczania średniej ważonej wpisujemy
wszystkie oceny .
13. Regulamin nie dotyczy przedmiotów wychowania fizycznego, muzyki,
plastyki i zajęć technicznych/ techniki gdzie liczy się przede wszystkim wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki zajęć. W przypadku wychowania fizycznego także systematyczność
udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych
przez szkołę na rzecz kultury fizycznej
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Zespół do spraw zmian w regulaminie oceniania Szkoły Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Żyrzynie
1. Progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych:
l.p
1
2
3
4
5
6

Ocena:
Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

Skala 1-6
0-29%
30-49%
50-69%
70-87%
88-99%
100%

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wszystkie treści podstawy programowej z danego przedmiotu w
danej klasie;
b) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub
posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
d) dodatkowo uczeń może uzyskać ocenę celującą za wykazanie się wiedzą
wykraczającą poza program wynikający z realizowanej podstawy programowej,
zgodnie z jego zainteresowaniami z danego przedmiotu;
3. Określić minimalną liczbę ocen, którą uczeń musi uzyskać z danego
przedmiotu, niezbędną do klasyfikacji śródrocznej i rocznej
wzór: (ilość godzin z danego przedmiotu w tygodniu x 2) +1 – dotyczy
nauczania stacjonarnego.
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