
                                            

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2015/2016 z dnia 05.01.2016r. 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania, promowania oraz ustalania ocen                     

z zachowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum  

Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie. 

 

 

Do § 49 dodaje się: 

ustęp 6.  Na wniosek rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.  

Otrzymuje brzmienie: Nauczyciel ustnie uzasadnia każdą ustaloną ocenę. 

1) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób 

może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 

2) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 

uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; 

3) Ocenianie bieżące powinno zawierać informacje wskazujące co wymaga poprawy , jak 

uczeń powinien się dalej uczyć , by osiągnąć sukces 

Do  §49. dodaje się ustęp 7 

1) Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów i jego rodziców o sposobach 

sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania 

 

 Do  §49 dodaje się ustęp 8 

Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne  

Do  §49  ustępu 8 dodaje się punkt.1. 

1.Sposób udostępniania sprawdzonych prac 

1) Udostępnienie prac do wglądu odbywa się  na terenie szkoły 

2) Sporządzenie kopii ( z datą, podpisem nauczyciela przedmiotu oraz rodziców), 

podpisaną kopię należy przekazać wychowawcy klasy 

3)  Inne dokumentacje przebiegu nauczania uczniów udostępniane są tylko do wglądu i na 

wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców 

Do  §49 ustępu 8 dodaje się  punkt 2. 

2)W ocenianiu obowiązują zasady: 

 a) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie,  
 -   Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane 

systematycznie; 

 -  ocenianie ucznia winno być dokonywane systematycznie, ilość ocen cząstkowych zależna 

jest od tygodniowej liczby godzin nauczanego przedmiotu 

 -  o częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin z zajęć edukacyjnych 

wynikająca z planu nauczania, w związku z powyższym ustala się minimalną liczbę ocen , 

które uczeń powinien uzyskać w danym semestrze: 

jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny 

dwie godziny tygodniowo – minimum 4 oceny 

trzy godziny tygodniowo – minimum 5 ocen 

cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum 6 ocen 

 -  Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego 

przedmiotu; 

-  Jedną z form oceniania bieżącego jest odpytywanie ( ustne sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności z dwóch ostatnich lekcji). 

 

 



 

b)Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

c) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

d)Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

 

§ 51 ustęp 5 skreślony   

 

 

§ 55, ustęp. 6. jest : „Wychowawca klasy nie realizującej projektu edukacyjnego określonego 

Rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156 poz. 

1046) na godzinie wychowawczej poprzedzającej klasyfikacyjną Radę Pedagogiczną, sumuje 

punkty uzyskane przez ucznia, wysłuchuje opinii ocenianego ucznia i innych uczniów klasy i 

w zależności od ilości uzyskanych punktów, ustala jedną z następujących ocen:” 

W paragrafie § 55, ustęp 6 otrzymuje brzmienie:  

„Wychowawca klasy nie realizującej projektu edukacyjnego określonego 

Rozporządzeniem MEN z dnia 10.06.2015. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843) na godzinie wychowawczej poprzedzającej 

klasyfikacyjną Radę Pedagogiczną, sumuje punkty uzyskane przez ucznia, wysłuchuje 

opinii ocenianego ucznia i innych uczniów klasy i w zależności od ilości uzyskanych 

punktów, ustala jedną z następujących ocen:” 

 


