
Ujednolicony system oceniania 

 
1. Stopy procentowe: 

 

Stopy procentowe Oceny 

100% celujący 

90% bardzo dobry 

75% dobry 

50% dostateczny 

30% dopuszczający 

poniżej 30% niedostateczny 

 

2. Progi ocen: 

 

Progi  Oceny 

od 5,5  celujący 

4,50 – 5,24 bardzo dobry 

3,70 – 4,69 dobry 

2,70 – 3,69 dostateczny 

1,70 – 2,69 dopuszczający 

do 1,69  niedostateczny 

 

3. Waga ocen: 

 

x1  

 prace domowe 

 prace dodatkowe (w przypadku wychowania fizycznego – pozaszkolne formy aktywności fizycznej) 

 praca w grupie 

 indywidulna praca na lekcji 

 aktywność na zajęciach (w przypadku wychowania fizycznego – waga x2) 

 wewnątrzszkolne konkursy przedmiotowe / artystyczne / zawody sportowe (laureaci, 1-3 miejsca)  

 uczestniczenie w międzyszkolnych zawodach 

 frekwencja na zajęciach (dot. wychowania fizycznego) 

 odpowiedzi ustne (w przypadku wychowania fizycznego – wiedza z kultury fizycznej – waga x1) 

 zewnętrzne konkursy przedmiotowe /artystyczne/ zawody sportowe (laureaci, 1-5 miejsca) 

 projekty 

 prace praktyczne (dot. przedmiotów artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego) 

x2 

 sprawdziany 

 kartkówki 

 dyktanda 

 prace klasowe 

 

4. Dodatkowo: 

 

uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z każdej pracy pisemnej w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu 

oceny  

w przypadku oceny dopuszczającej, dostatecznej, dobrej lub bardzo dobrej uczeń ma prawo z każdego 
przedmiotu podejść do jednej poprawy w półroczu (wybranej przez siebie) w terminie 2 tygodni po otrzymaniu 
oceny ze sprawdzianu lub kartkówki, dotyczy to nie więcej niż 1 pracy przy 1-2 godz. lekcyjnych tygodniowo lub 2 
prac przy większej liczbie lekcji 
w wypadku poprawy oceny przez ucznia liczyć się będzie zarówno ocena przed (z wagą 1), jak i po poprawie (z 
wagą 2 

jeżeli uczeń uzyska z poprawy ocenę niższą bądź tę samą co pierwotnie, w dzienniku eletronicznym wstawiamy 

znak (-) z adnotacją, jako informację dla Rodziców o przystąpieniu dziecka do poprawy, ale braku poprawy oceny 

jeśli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, kartkówce (nie wykonał jakiegoś zadania), w miejsce brakującej oceny 

wpisujemy skrót (bz), co oznacza brak zaliczenia i jest informacją dla Rodzica, że w terminie 1 tygodnia od powrotu 

ucznia do szkoły, uczeń ma obowiązek zaliczyć brakującą pracę pisemną lub inną formę pracy 

ocenę można poprawić tylko jeden raz 

Co najmniej 30% prac pisemnych powinno być zaliczonych przez ucznia, aby uzyskał ocenę pozytywną w 
klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

 


