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I. Podstawa prawna 

1.Wewnątrzszkolne  Zasady  Oceniania  obowiązujące  w  Szkole  Podstawowej nr  3 im. Jana  

Brzechwy w Goleniowie  

2. Prawo oświatowe  

3.Ustawa o systemie oświaty  

4.Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  

szczegółowych  warunków  i sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych  

5.Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie podstawy   programowej   

wychowania   przedszkolnego   oraz   podstawy   programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością  

intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  kształcenia  ogólnego  dla  

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej  

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  

6. Statut szkoły oraz WSO 

 

II. Treści nauczania 

 

 

Treści nauczania – wymagania zawarte podstawie programowej są ujęte w przyjętych 

w szkole programach nauczania zatytułowanych „Program nauczania języka angielskiego”, 

wydawnictwa Nowa Era. Program ten jest kompatybilny z podręcznikami do nauki języka 

angielskiego w klasie IV, V, VI „ Junior Explorer oraz w klasach VII, VIII „ Teen Explorer 

New” obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych 

w zakresie następujących tematów:  

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy 

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);  

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe);  

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, 

oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);  

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór 

zawodu);  

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie 

czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);  

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale 

gastronomiczne);  



7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki 

płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);  

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza 

noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);  

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i 

zwyczaje, media);  

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, 

uprawianie sportu);  

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);  

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);  

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona 

środowiska naturalnego);  

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).  

 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, 

instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:  

1) reaguje na polecenia;  

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;  

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;  

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);  

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;  

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.  

 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, 

broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, 

teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):  

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;  

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;  

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);  

4) znajduje w tekście określone informacje;  

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;  

6) układa informacje w określonym porządku;  

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.  

 

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:  

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;  

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;  

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;  

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;  

5) opisuje upodobania;  

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie  

7) wyraża uczucia i emocje;  

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.  

 

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, 

zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na 

blogu):  

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;  

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;  

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;  



4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;  

5) opisuje upodobania;  

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;  

7) wyraża uczucia i emocje;  

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.  

 

Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:  

1) przedstawia siebie i inne osoby;  

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje 

rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, 

sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);  

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;  

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;  

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia 

innych osób;  

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;  

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;  

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach 

życia codziennego;  

9) prosi o radę i udziela rady;  

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;  

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;  

12) wyraża prośbę oraz zgodę na spełnienie prośby lub odmowę jej spełnienia;  

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);  

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe  

 

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-

mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:  

1) przedstawia siebie i inne osoby;  

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas 

rozmowy na czacie);  

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);  

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;  

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia 

innych osób;  

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;  

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;  

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach 

życia codziennego;  

9) prosi o radę i udziela rady; 10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;  

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;  

12) wyraża prośbę oraz zgodę na jej spełnienie lub odmowę jej spełnienia;  

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);  

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.  

Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:  

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. 

wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);  

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku 

obcym;  

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim  

 



Uczeń posiada:  

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 

danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i globalnego;  

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.  

 

Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, 

korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).  

 

Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 

projektowych).  

 

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku 

gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym 

wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).  

 

Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).  

  

 

Struktury gramatyczne  

 

CZASOWNIK  

1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works.  

2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do.  

3. Czasowniki modalne:  

• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him. • could, np. Could 

you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise. • may, np. May I speak to Sam? It 

may be too late. • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom. • 

should, np. You shouldn’t smoke. Where should I get off? • will, np. I’ll wash up later. The train 

will be late. • shall, np. Shall we eat now?  

4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!  

5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done.  

6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken.  

7. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. want, dance, see.  

8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for.  

9. Czasy gramatyczne:  

• Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven. • Present 

Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema 

tomorrow. • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May. • Past 

Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago. • Past Continuous, 

np. We were watching TV at ten o’clock last night. • Past Perfect, np. He had already gone home 

when we arrived at the party. • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think it will rain.  

10. Konstrukcja be going to, np. I’m going to give a party on Saturday.  

11. Konstrukcja have to, np. He has to go there. I don’t have to do it.  

12. Konstrukcja would like to, np. I would like to meet him. 

 



1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal.  

2. Przedimek określony, np. the sun, the USA.  

3. Przedimek zerowy, np. dinner.  

PRZYMIOTNIK  

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i 

najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, 

good – better – the best.  

2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. She is such a nice girl. How nice!  

3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our.  

PRZYSŁÓWEK  

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, 

badly – worse – the worst.  

2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large.  

3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it 

quickly!  

ZAIMEK  

1. Zaimki osobowe, np. I, you, we.  

2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours.  

3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves.  

4. Zaimki wskazujące, np. this, those.  

5. Zaimki pytające, np. who, what, which.  

6. Zaimki względne, np. who, which, that.  

7. Zaimki wzajemne, np. each other.  

8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, 

somebody, anything.  

9. Zaimek bezosobowy you.  

10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.  

LICZEBNIK  

1. Liczebniki główne, np. one, a thousand.  

2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth.  

PRZYIMEK  

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school. 

2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night.  

3. Przyimki przyczyny, np. to win a prize.  

4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen.  

5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in.  

SPÓJNIK  

Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so.  

SKŁADNIA  

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.  

2. Zdania rozkazujące, np. Sit down! Don’t walk on the grass.  

3. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.  

4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in 

the sky. There will be twenty people at the party.  

5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.  

6. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future 

Simple, np. My car was stolen last night.  

7. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where the bank is?  

8. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very 

unhappy.  



9. Zdania współrzędnie złożone, np. While my brother was playing football, I was watching 

cartoons.  

10. Zdania podrzędnie złożone:  

• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor. • okolicznikowe: celu, np. I 

came here to give you this letter. czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat. 

miejsca, np. He was sitting where I had left him. porównawcze, np. She is as tall as her father. 

przyczyny, np. She is happy because she won the lottery. pkutku, np. I was tired so I went straight 

to bed. warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will 

have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.  

11. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking 

but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. He called me before going to school.  

12. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl! 

 

 

 

III.  Założenia ogólne 

Nauczanie języka angielskiego w naszej szkole odbywa się według programów wydawnictwa 

Nawa Era i Oxford - kurs dla klas 4-8 szkoły podstawowej - II etap edukacyjny.  Program 

realizowany będzie w ciągu 5 lat w następującym wymiarze:  

klasa IV - 3 godziny tygodniowo  

klasa V – 3 godziny  tygodniowo  

klasa VI- 3 godziny tygodniowo 

klasa VII- 3 godziny tygodniowo 

klasa VII – 3 godziny tygodniowo  

klasa VII – 3 godziny tygodniowo  

 

Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny przedstawiają zakres wiadomości i 

umiejętności dla poszczególnych klas. 

 

Obowiązkowe podręczniki: 

 

Kl. IV – podręcznik „Junior Explorer 4 ”   Autorzy: J. Heath M. Crawford  M. Mrozik 

Kl. V - podręcznik „Junior Explorer 5”      Autorzy: J. Heath M. Crawford  M. Mrozik 

Kl. VI –  podręcznik „Junior Explorer 6”   Autorzy: J. Heath M. Crawford  M. Mrozik 

Kl. VII- podręcznik „ Teen Explorer New 7”     Autorzy : Bandis  D. Shotton 

Kl. VIII - podręcznik „ Teen Explorer New 8”   Autorzy : Bandis  D. Shotton 

 

 

 



IV.  Kryteria i sposoby oceniania 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny 

 

 

 

1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

 

2.Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali: 

1) stopień celujący: 6 

2) stopień bardzo dobry: 5 

3) stopień dobry: 4 

4) stopień dostateczny: 3 

5) stopień dopuszczający: 2 

6) stopień niedostateczny: 1 

 

3.W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie „+” i „–”. 

 

4.W ocenianiu bieżącym można stosować w skali,  

o której mowa w ust. 3, następujące skróty:  

1) celujący –        cel 

2) bardzo dobry –bdb 

3) dobry –            db 

4) dostateczny –  dst 

5) dopuszczający – dop 

6) niedostateczny – ndst. 

 

5.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla  

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z 

niepełno sprawnościami sprzężonymi są ocenami opisowymi.  

 

6.Śródroczną i roczną ocenę: 

 

1) celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania  

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, 

b)biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje  

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program  

nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim  



(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

 

2) bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a)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 do rozwiązywania zadań i problemów w nowych  

sytuacjach, 

 

3) dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a)opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie  

większości relacji między elementami wiedzy z przedmiotów nauczania, 

b)poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania  

teoretyczne i praktyczne, 

 

4) dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a)opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszym uczeniu się, 

b)rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy  

nauczyciela, 

 

5) dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

a)w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,  

a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

z przedmiotów wciągu dalszej nauki, 

b)rozwiązuje –często przy pomocy nauczyciela –zadania typowe, o niewielkim  

stopniu trudności, 

 

6) niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a)nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności  

określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki  

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania  

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

 

 

V. Ocenianie 

 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz  

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz  

jak powinien dalej się uczyć  (tzw. informacja zwrotna) 

 

Pozytywnymi ocenami są oceny od 2 do 6, natomiast negatywną jest ocena 1. 

O sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów decyduje nauczyciel, przy czym 

minimalna ilość ocen otrzymanych przez ucznia w okresie półrocza wynosi - 6 

 



 

 

Sprawdzanie oraz ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadzane jest 

systematycznie w ciągu całego roku szkolnego w oparciu o: 

1) wypowiedzi ustne, przez co należy rozumieć stawianie przez nauczyciela pytań 

odnoszących się do określonego materiału nauczania z zakresu trzech ostatnich lekcji; 

2)  wypowiedzi pisemne (prace klasowe, testy, sprawdziany) z zakresu działu programowego 

trwające co najmniej 1 godzinę lekcyjną;  

3)kartkówki –krótkie pisemne formy wypowiedzi, pozwalające w ciągu 15 minut 

sprawdzić stopień opanowania bieżącego materiału( 3 ostatnie tematy); 

4)prace domowe; 

5)inne formy aktywności uczniów w czasie zajęć edukacyjnych (obejmującej  

w szczególności zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez  

nauczyciela w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji  

6) zeszyty przedmiotowe oraz ćwiczenia 

7) aktywność i prace projektowe 

8) prace przesyłane poprzez pocztę służbową (także w postaci zdjęć, scanów, prezentacji) 

oraz umieszczone na platformach edukacyjnych o charakterze wskazanym przez nauczyciela 

(praca domowa, wypowiedź pisemna, kartkówka). 

 

Prace kontrolne przeprowadzane z całą klasą to: 

1)praca klasowa –wg specyfiki przedmiotu; zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem; 

poprzedzona wpisem w dzienniku, także elektronicznym i lekcją powtórzeniową; czas trwania 

45minut; ocena wpisana do dziennika kolorem czerwonym; 

2)sprawdzian –zapowiedziany na tydzień przed, informacja w dzienniku, także 

elektronicznym; czas trwania 45 minut; ocena wpisana do dziennika kolorem czerwonym; 

3)dyktanda (pisanie ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście, itp.) –poprzedzone ćwiczeniami, 

powtórzeniem zasad; czas trwania do 45 minut; ocena wpisana do dziennika kolorem 

czerwonym; 

4)test różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy),–wg specyfiki 

przedmiotu; zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem w 

dzienniku, także elektronicznym i lekcją powtórzeniową; czas trwania do 90 minut; ocena 

wpisana do dziennika kolorem czerwonym; 

5)test diagnostyczny –czas trwania 45 minut, nie ma wpływu na ocenę śródroczną z 

przedmiotu; ocena wpisana do dziennika kolorem fioletowym; 

6)testy ćwiczeniowe (testy próbne, półroczne, roczne) sprawdzające wiedzę i umiejętności 

uczniów przed sprawdzianem ośmioklasisty -czas trwania do 90 minut; ocena pisana do 

dziennika kolorem zielonym. 

Testy o których mowa w ust 10 pkt 6) i 7) muszą skutkować analizą i sformułowaniem 

wniosków do dalszej pracy z uczniami.  

 

Kartkówka nie musi być zapowiedziana, może obejmować zakres do trzech ostatnich 

jednostek tematycznych, a ocena z niej ma być wpisana do dziennika kolorem zielonym. 

 

Nauczyciel na lekcji powtórzeniowej powinien określić zakres treści i umiejętności objętych 

późniejszą pracą pisemną. 

Prace pisemne powinny być oceniane przez nauczyciela w terminie:  

1)kartkówki– w okresie nie przekraczającym tygodnia; 

2)pozostałe prace –w okresie nie przekraczającym dwóch tygodni od dnia ich napisania przez 

uczniów. 



 

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu 

wg poniższych zasad: 

1)ze wszystkimi sprawdzonymi pracami pisemnymi uczniowie zapoznają się w szkole po 

rozdaniu ich przez nauczyciela; 

2)kartkówki, ocenione i poprawione przez nauczyciela są przekazywane uczniowi; 

3)prace kontrolne(prace klasowe, testy, sprawdziany, dyktanda) uczniów są przechowywane 

przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń otrzymuje do domu pisemną informację 

zwrotną (IZ); 

4)rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac kontrolnych swoich dzieci na terenie 

szkoły, w czasie dyżuru nauczyciela lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 

danego przedmiotu; 

5)termin, o którym mowa w pkt 3 zostaje ustalony przez nauczyciela z zastrzeżeniem, że nie 

może być on wcześniejszy niż termin napisania pracy z danego zakresu przez wszystkich 

uczniów. 

 

6)Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

Na prośbę rodzica ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia, w tym dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących ustalenia oceny niezgodnie z przepisami i 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności, jest udostępniana w terminie klasowego spotkania z 

rodzicami –najbliższym po ustaleniu danej ocen, a dotycząca egzaminów –w siedzibie Szkoły 

w terminie dwóch tygodni od przeprowadzenia egzaminu albo Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie  

 

7)W przypadku nieobecności rodzica na spotkaniu z rodzicami, rodzic dziecka może wnieść o 

udostępnienie mu sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych jego dziecka oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania w czasie dyżuru nauczyciela 

8)Uczeń może pisać kartkówkę w ciągu dnia na każdej godzinie lekcyjnej. 

9)Uczeń nie może pisać więcej niż cztery prace kontrolne w tygodniu, przy czym w ciągu 

dnia może się odbyć tylko jedna taka praca. 

10)Przekładanie terminu prac kontrolnych możliwe jest tylko w wyjątkowych wypadkach. 

11)Prace kontrolne (prace klasowe, testy, sprawdziany, dyktanda) są obowiązkowe. 

12)W dzienniku lekcyjnym przy każdej pracy kontrolnej należy zostawić wolne miejsce na 

ewentualną poprawę. 

13)Uczeń ma prawo poprawy ocen z prac kontrolnych, z wyjątkiem testów sprawdzające 

wiedzę i umiejętności ucznia przed sprawdzianem ośmioklasisty.  

14)Uczeń ma obowiązek poprawy pracy kontrolnej, jeżeli otrzymał z niej ocenę 

niedostateczną. 

15)Poprawa prac kontrolnych odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń 

pisze poprawę pracy kontrolnej tylko raz. Otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika 

obok oceny pierwotnej. Jeśli jest to ocena niedostateczna, to wpisana nie będzie, ale fakt 

braku poprawy powinien być odnotowany skrótem b.p. 

16)W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania kartkówki czy tez pracy kontrolnej 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

17)Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem.  



18)Uczeń ma prawo do nieprzygotowania do lekcji trzy razy w semestrze do zajęć z 

przedmiotu, którego zajęcia odbywają się co najmniej 3 razy w tygodniu.  

Nieprzygotowanie może dotyczyć braku zadania domowego, podręcznika, zeszytu i 

przyborów koniecznych do zajęć. 

 

 

VI. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1.  Odpowiedzi ustne  

-          poprawność i zawartość merytoryczna  

-          poprawność językowa i gramatyczna  

-          poprawność wymowy  

-          płynność  

Zakres materiału: trzy ostatnie lekcje. 

2.   Prace pisemne  

Prace klasowe,  sprawdziany i testy oceniane są na podstawie ilości otrzymanych 

punktów:   

 

1) celujący 100% i rozwiązanie zadania dodatkowego, którego zakres nie wykracza poza 

program nauczania; 

2) bardzo dobry powyżej 90%-do 100%; 

3) dobry powyżej             75%-90%; 

4) dostateczny powyżej     50%-75%; 

5) dopuszczający powyżej 30%-50%; 

6) niedostateczny                 0%-30% 

 

Prace pisemne obejmują większą partię materiału,  zapowiadane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Nieobecność ucznia na sprawdzianie 

zobowiązuje go do zaliczenia danej partii materiału w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

3.       Prace domowe  

    1 raz lub 2 w semestrze wszyscy uczniowie oceniani są za pracę domową napisaną na 

temat podany przez nauczyciela Brak tej pracy równoznaczny jest z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.  

   Pozostałe prace domowe nauczyciel sprawdza u wybranych uczniów, oceniając je. 

Jeżeli uczeń nie zrobił tego typu zadania, może zgłosić 'brak zadania' (uczeń może zgłosić 

2 braki zadania w semestrze). Brak zadania, który nie został wykorzystany w pierwszym 

semestrze nie przechodzi na drugi semestr.  

   Trudniejsze zadania/projekty zadawane są jako dodatkowe. Uczeń może otrzymać ocenę 

celującą za poprawne wykonanie zadania dodatkowe, przy jednoczesnym poprawnym 

wykonaniu zadania obowiązkowego dla wszystkich. 

4.       Projekty - prace zespołowe na lekcji  

Wykonywane są na lekcji, w grupach, przynajmniej 1 raz w semestrze. Każdy z uczniów 

powinien wykazać się takim samym wkładem pracy, aby otrzymać ocenę za wykonany 

projekt.  

Ocena obejmuje:  



-          pomysłowość  

-          poprawność językową i gramatyczną  

-          staranność wykonania 

5.       Aktywność  

   Uczeń w trakcie całego roku oceniany jest za aktywność na lekcji. Czynny udział w 

wykonywaniu zadań podanych przez nauczyciela wyraża się otrzymaniem +. W wypadku 

gdy uczeń nie bierze udziału w lekcji (nie uważa na lekcji, nie wykonuje zadanych 

ćwiczeń, nie robi notatek podawanych przez nauczyciela) otrzymuje - . Za pięć plusów 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć minusów ocenę niedostateczną. Ocena za 

aktywność na lekcji nie ma decydującego wpływu na ocenę śródroczną czy końcowo-

roczną.   

6.       Zeszyt ćwiczeń  

   Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytu ćwiczeń i wykonywania w 

nim ćwiczeń zadanych przez nauczyciela. Ćwiczenia wykonywane w ramach zadania 

domowego są oceniane (patrz punkt prace domowe). 

7.      Prowadzenie zeszytu .  

          Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, 

zapisywania słownictwa poznawanego na zajęciach i wykonywania w nim zadanych prac 

domowych. Ocenie podlega zawartość merytoryczna jak i estetyka. 

 

 

VII. Kryteria ocen z języka angielskiego w klasach IV-VIII 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiedzę i umiejętności 

przewidziane w programie nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienia 

 

 1.Znajomość  Gramatyki i słownictwa 

Ocena - 5 

Nabyte umiejętności: 

Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Potrafi budować spójne zdania. Stosuje 

szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. Używa poprawnie niektórych elementów 

słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

Ocena – 4 

Nabyte umiejętności: 

Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w 

większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego 

do zadania. Używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym.  

 Ocena – 3 

Nabyte umiejętności  

 Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania 

niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. Używa 

poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym. 



Ocena – 2 

Nabyte umiejętności  

Potrafi poprawnie operować niedużą ilością  prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale 

przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do 

zadania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

Ocena – 1 

Nabyte umiejętności:  

Nie potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Nie potrafi zbudować 

prostego zdania. Nie dysponuje wymaganym zakresem słownictwa odpowiedniego do 

zadania.  

 

2.  Rozumienie ze słuchu 

 Ocena – 5 

Nabyte umiejętności: 

Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kluczowe 

informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne informacje i 

przekształcić je w formę pisemną. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi z 

łatwością rozróżnić dźwięki i polecenia nauczyciela.  

Ocena – 4 

Nabyte umiejętności: 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 

większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć 

większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zwykle 

rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia 

nauczyciela. 

 Ocena – 3 

Nabyte umiejętności:  

 Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 

część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część 

potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi czasem rozpoznać uczucia 

i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić większość dźwięków i zazwyczaj zrozumieć polecenia 

nauczyciela. 

Ocena - 2  

Nabyte umiejętności: 

Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi 

zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi 

wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi 

rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki i 

zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. 

 Ocena – 1 

Nabyte umiejętności:  

 Nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów. Nie potrafi zrozumieć 

kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Nie potrafi wydobyć 

potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Nie potrafi rozpoznać uczuć i 

reakcji mówiącego. Nie potrafi rozróżnić dźwięków i zrozumieć poleceń nauczyciela. 

3. Wypowiadanie się 

Ocena – 5 

Nabyte umiejętności:  

 Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez wahań. Posługuje 

się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dysponuje dużym zakresem 



słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 

Można Go zrozumieć bez trudności. 

 Ocena - 4  

Nabyte umiejętności: 

Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim 

wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne 

błędy. Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie zazwyczaj w 

naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można Go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 

 Ocena - 3  

Nabyte umiejętności: 

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z 

wyraźnym wahaniem. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo 

zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i 

idei. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można Go zazwyczaj 

zrozumieć. 

 Ocena – 2 

Nabyte umiejętności:  

Czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Potrafi czasem mówić spójnie, ale 

z częstym wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele 

zauważalnych błędów. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania 

myśli i idei. Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. Można Go zazwyczaj zrozumieć, ale 

z pewną trudnością. 

 Ocena – 1 

Nabyte umiejętności:  

Nie potrafi przekazać żadnej wiadomości i mówić spójnie. Posługuje się niepoprawnym 

językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów. Zakres słownictwa jest bardzo 

ograniczony. Nie próbuje zabierać głosu w rozmowie. 

 

4. Pisanie 

Ocena – 5 

Nabyte umiejętności:  

Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w 

spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. 

Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Ocena – 4 

Nabyte umiejętności:  

Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Pisze 

teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie 

istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub 

krótsze od wymaganych długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 Ocena – 3 

Nabyte umiejętności:  

Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi 

zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera 

większość istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od 

wymaganej długości. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Ocena – 2 

Nabyte umiejętności:  

Ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne 



punkty. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. 

Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Ocena – 1 

Nabyte umiejętności:  

Nie potrafi napisać zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Tekst 

jest niespójny i brak mu organizacji. W zadaniu pisemnym nie zawiera istotnych punktów. 

Używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

 

 

VIII. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne to oceny wynikające ze średniej ważonej 

 

Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia  

z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag: 

1) prace klasowe, testy rożnego typu (z wyjątkiem testów sprawdzających wiedzę  

i umiejętności ucznia przed sprawdzianem ośmioklasisty) oraz uzyskanie wyróżnienia 

w konkursach/zawodach sportowych szczebla co najmniej międzyszkolnego- waga 4 

2) sprawdziany i dyktanda - waga 3 

3) kartkówki, sprawdziany w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz testy 

sprawdzające  wiedzę i umiejętności ucznia przed sprawdzianem ośmioklasisty - waga 

2 

4) odpowiedź ustna – waga 2 

5) rozwiązywanie zadań dodatkowych przygotowywanych przez n-la – waga 2 

6) realizacja projektów edukacyjnych – waga 3  

7) zadanie domowe (w tym zadania rozwiązane z wykorzystaniem platformy 

edukacyjnej)- waga 1 

8) aktywność w czasie lekcji – waga 1 

9) Ocena aktywności ucznia w dodatkowych zajęciach przedmiotowych – waga 1 

 

Średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej i końcowo-

rocznej. Przyjmuje się następujące kryteria przy jej wystawieniu. 

 

 

1,61 ≤ W ≤ 2,60 - dopuszczająca 

2,61 ≤ W ≤ 3,60 - dostateczna 

3,61 ≤ W ≤ 4,60 - dobra 

4,61 ≤ W ≤ 5,50 - bardzo dobra 

W ≥5,51 - celująca 

 

IX. Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub innej 

formie sprawdzania wiedzy: 

Uczeń nieobecny podlega ocenie w terminach: 

• podczas następnej lekcji – w przypadku jednodniowej nieobecności, 

• do 7 dni po powrocie – w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia, 

• do 14 dni po powrocie w przypadku dłuższych nieobecności. 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w umówionym terminie uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 



  

 

 

X. Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:  

Ze względu na różnorodne możliwości psychofizyczne uczniów, w trakcie zajęć 

edukacyjnych oraz w procesie oceniania, stosowane będą następujące zasady związane  

z dostosowaniem wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów mających specyficzne 

trudności w uczeniu się:  

1) dodatkowe wyjaśnienia treści poleceń; 

2) pytania naprowadzające; 

3) zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na rozwiązanie konkretnego problemu; 

4) zmniejszenie ilości zadań do rozwiązania; 

5) zróżnicowanie prac domowych; 

6) wymaganie również zadań o niewielkim stopniu trudności; 

7) pozytywna motywacja – wskazywanie nawet drobnych sukcesów; 

8) wskazywanie związków i zastosowań konkretnego problemu z życiem codziennym; 

9) wspomaganie ucznia w utrwaleniu nabytych wiadomości; 

10) wspólne z uczniem wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień problemowych; 

11) wymaganie systematyczności w prowadzeniu zeszytu, wykonywanie ćwiczeń 

zleconych przez nauczyciela, wspomagających utrwalanie nabytych umiejętności; 

12) wymaganie od ucznia spełnienia wymagań na poziomie podstawowym. 

13) inne, uzasadnione potrzebami uczniów  

  

Zasady pracy z uczniem zdolnym: 

-          włączenie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć, 

-          kierowanie przez ucznia pracą zespołową, 

-          udział w konkursach przedmiotowych, 

-          udział w zajęciach kół zainteresowań, 

-          zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości szkolnych i 

klasowych, 

-          zadania dodatkowe. 

 

X. Tryb i warunki oceny rocznej wyższa niż przewidywana 

 

1.Uczeń ma prawo wystąpić pisemnie z wnioskiem, w którym informuje, że chce uzyskać 

ocenę roczną zajęć edukacyjnych wyższą niż ta, o której został poinformowany przez 

nauczyciela (jako o ocenie proponowanej). 

 2.Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 uczeń może zwrócić się do nauczyciela w terminie 

jednego tygodnia od uzyskania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej. Prawo takie w formie pisemnej przysługuje także rodzicowi ucznia.  

3.W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic złożą wniosek, o którym mowa w ust. 1 nauczyciel 

podaje zakres materiału podlegający sprawdzeniu, uzgadnia z uczniem oraz rodzicem termin i 

formę przeprowadzenia sprawdzenia wiadomości.  

4.Jeśli w wyniku sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, uczeń uzyska ocenę wyższą niż 

proponowana, to jako roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się ocenę wyższą. Jeśli natomiast w 



wyniku sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, uczeń uzyska ocenę niższą niż proponowana, 

to jako roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się tę ocenę, która była proponowana. 

 5.Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje ucznia o rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

danych zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku sprawdzianu 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymują celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

XI. Sposoby informowania rodziców i opiekunów 

 

1. Wszystkie oceny są jawne. 

2. Nauczyciel  udziela wszelkich wyjaśnień, co do wystawionej oceny.  

 

3. Uczeń jest informowany, jaką może uzyskać ocenę śródroczną  i roczną.  

4.Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia i jego wychowawcy o 

przewidywanej dla niego niedostatecznej ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych 

na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnej 

podczas zebrania z rodzicami. 

 

5. Na tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie powinni być zapoznani z końcową oceną  

 

6. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.  

 


