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Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie 

 
 

Zmienia się § 5, pkt 1, 4 i otrzymuje brzmienie: 
 

§ 5 

4) Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i trudnościach ich dzieci: 

a) Od 1 września 2019 r. funkcjonują w szkole dwa dzienniki: w wersji papierowej i 

elektronicznej. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 31. 01. 2020 r. informacje o postępach w 

nauce i zachowaniu uczniów gromadzone są w dzienniku lekcyjnym prowadzonym wyłącznie 

w formie elektronicznej. Dopuszcza się prowadzenie dzienników w formie papierowej do: 

zajęć w świetlicy szkolnej, innych zajęć w szczególności z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów w tym 

uczniów nauczanych indywidualnie.  

b) Rodzice posiadający pełny dostęp w dzienniku elektronicznym są zobowiązani 

systematycznie obserwować postępy w nauce swojego dziecka. Rodzice mają wgląd nie tylko 

do ocen, ale również do frekwencji ich dziecka. 

c)  Rodzice otrzymują wykaz ocen bieżących na każdym zebraniu z wychowawcą. 

d) Powiadamianie ustne o ocenach następuje w formie rozmowy indywidualnej, na 

zebraniach z rodzicami czy poprzez informację telefoniczną. Wychowawca, nauczyciele, 

rodzice i uczniowie mają możliwość kontaktu pośredniego także poprzez dziennik 

elektroniczny. 

e) Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych nauczyciel wpisuje do 

dziennika elektronicznego na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej oraz informuje o nich wychowawcę klasy. Rodzice w tym terminie mają 

obowiązek zapoznać się z propozycjami ocen z poszczególnych przedmiotów. Ostateczna 

ocena może różnić się od przewidywanej co najwyżej o jeden stopień (w górę lub w dół). 

f) Informację o zagrożeniach sporządza się pisemnie i skutecznie dostarcza rodzicowi 

(opiekunowi prawnemu) miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

 
 
 



2 
 

Zmienia się § 6 pkt 3 i otrzymuje brzmienie: 
 

§ 6 
3. Oceny bieżące (tak zwane „cząstkowe”) i oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne oraz 

końcowe z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się 

w stopniach według następującej 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. 

 

3a. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji szkolnej w postaci cyfrowej. Dopuszcza się 

stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenie bieżącej, gdzie  

 

 

3b. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się wagę w postaci liczby naturalnej w 

następujący sposób (wspólny dla wszystkich przedmiotów): 

 

Forma oceniania  waga 

Osiągnięcia w konkursach  3  

Wychowanie fizyczne: wysiłek wkładany w rozwijanie własnej sprawności fizycznej  3  

Sprawdzian, praca klasowa, projekt, testy, prace długoterminowe  3  

Kartkówka, wypowiedź ustna i pisemna, ćwiczenia , recytacja, inne prace pisemne pod 

nadzorem nauczyciela 
2  

Praca na lekcji, przygotowanie do lekcji, zadania domowe, inne oceny 1  

 

 

Ocena 6 -6 +5 5 -5 +4 4 -4 +3 3 -3 +2 2 -2 1 

wartość 6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1 
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3c. Przewidywane oceny roczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne wystawia się w oparciu o 

średnią ważoną wszystkich uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych, wyliczoną z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przez dziennik elektroniczny w następujący 

sposób: 

 

ocena  
zapis skrócony  

   

zapis liczbowo  

   

średnia odpowiadająca 

ocenie  

celujący  cel  6  5,50-6,00  

bardzo dobry  bdb  5  4,60-5,49  

dobry  db  4  3,70-4,59  

dostateczny  dst  3  2,71-3,69  

dopuszczający  dop  2  1,71-2,70  

niedostateczny  ndst  1  1,00-1,70  

 

3d. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy wystawianiu śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej, jeżeli uczeń nie osiągnął pułapu wymaganej średniej wszystkich ocen 

cząstkowych, ale brakuje mu niewiele (0,01 - 0,05), żeby ten pułap osiągnąć.   

 

3e. Podwyższenie oceny z przedmiotu (odstąpienie od schematu) jest możliwe w przypadku 

udziału ucznia w konkursach przedmiotowych i zdobywania osiągnięć oraz dużej aktywności 

na zajęciach (wyróżnianie się na tle klasy). 

 

Zmienia się § 7 pkt 8 i otrzymuje brzmienie 

§ 7 

8.  Ocenę niedostateczną cząstkową, semestralną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań 

poziomu koniecznego, a jego średnia ważona (w przypadku ocen semestralnych) zamyka się z 

danego przedmiotu w przedziale 1,00 – 1, 70. 

 

§ 14 pkt 4 zostaje uchylony ze względu na funkcjonowanie w szkole dziennika w wersji 

elektronicznej. Zasady dotyczące przekazania rodzicom informacji o przewidywanych 

ocenach śródrocznych i rocznych reguluje § 5, pkt 1, 4e niniejszego Aneksu. 
 


