
Wyciąg z WSO 
 

1. (§ 114) Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane i oceniane następującymi 

metodami i sposobami: 

1) prace klasowe (oznaczenie „PK”), 

2) sprawdziany wiadomości (oznaczenie „S”), 

3) sprawdziany krótkie, tzw. „kartkówki” (do 15 min) (oznaczenie „K”), 

4) odpowiedzi ustne (oznaczenie „O”), 

5) aktywność na zajęciach edukacyjnych (oznaczenie „A”): bieżąca aktywność 

oceniana jest za pomocą plusów za aktywność,  

6) zadanie domowe (oznaczenie „ZD”),  

7) zeszyt przedmiotowy (oznaczenie „Z”), 

8) wykonywanie zadań na lekcji (oznaczenie „ZL”). 

2. Uczniowi nieobecnemu na pracy klasowej, sprawdzianie pisemnym lub karkówce wpisuje 

się w dzienniku „bo” – co oznacza brak oceny z tego sprawdzianu pisemnego.  

3. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu lub 

pracy klasowej z całą klasą, to: 

1) powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż 

w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły; 

2) uczeń uchylający się od napisania sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie 

ustalonym w sposób, o którym mowa w punkcie 1, zobowiązany jest go napisać 

na najbliższej lekcji. 
4. (§ 117) Bieżące (cząstkowe) oceny z zajęć edukacyjnych ustala się wg następującej skali: 

1) stopień celujący   -   6 

2) stopień bardzo dobry +  -   5+ 

3) stopień bardzo dobry   -   5 

4) stopień bardzo dobry -  -   5- 

5) stopień dobry +   -   4+ 

6) stopień dobry    -   4 

7) stopień dobry -   -   4- 

8) stopień dostateczny +  -   3+  

9) stopień dostateczny   -   3  

10) stopień dostateczny -  -   3- 

11) stopień dopuszczający +            -   2+ 

12) stopień dopuszczający   -   2 

13) stopień dopuszczający -  -   2- 

14) stopień niedostateczny +           -   1+  

15) stopień niedostateczny   -   1 

+ podnosi wartość oceny (do średniej) o 0,25, - obniża tą wartość o 0,25. 
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5. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

wg 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 

6. Nauczyciele stosują ważony system ocen cząstkowych, o którym mowa w ust.2.  

7. (§ 46) Ustala się wagę ocen cząstkowych wg następującej skali: 

sposoby (metody oceny) waga oceny 

prace klasowe 6 

sprawdziany 4 

Kartkówki* od 1 do 2 

odpowiedzi ustne 2 

aktywność na lekcji 1 

zadanie domowe* od 1 do 3 

zeszyt przedmiotowy 1 

wykonywanie zadań na 

lekcji 

2 

* Nauczyciel informuje każdorazowo uczniów o zastosowanej wadze oceny. 

8. Ustala się przelicznik punktowej skali ocen na oceny cząstkowe (biorąc pod uwagę 

procent punktów zdobytych przez ucznia w danej formie sprawdzania wiedzy i 

umiejętności): 

1) z przedmiotów ogólnokształcących:  

a) 0% =<procent < 20%  ocena 1,  

b) 20% =<procent < 30%  ocena 1+,  

c) 30% =<procent < 35%  ocena 2 -, 

d) 35% =<procent < 45%  ocena 2,  

e) 45% =<procent < 50%  ocena 2+, 

f) 50% =<procent < 55%  ocena 3 -,      

g) 55% =<procent < 65%  ocena 3, 

h) 65% =<procent < 70%  ocena 3 +, 

i) 70% =<procent < 75%  ocena 4-, 

j) 75% =<procent < 85%  ocena 4, 

k) 85% =<procent < 90%  ocena 4 +, 

l) 90% =<procent < 92%  ocena 5 -, 

m) 92% =<procent < 96%  ocena 5,  
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n) 96% =<procent < 98%  ocena 5 +, 

o) 98% =<procent =< 100%            ocena 6; 

1) z przedmiotów zawodowych:  

a) 0% =<procent < 35%  ocena 1,  

b) 35% =<procent < 45%  ocena 1 +,  

c) 45% =<procent < 50%  ocena 2 -, 

d) 50% =<procent < 55%  ocena 2,  

e) 55% =<procent < 57%  ocena 2 +, 

f) 57% =<procent < 60%  ocena 3 -,      

g) 60% =<procent < 70%  ocena 3, 

h) 70% =<procent < 74%  ocena 3 +, 

i) 74% =<procent < 78%  ocena 4 -, 

j) 78% =<procent < 84%  ocena 4, 

k) 84% =<procent < 87%  ocena 4 +, 

l) 87% =<procent < 90%  ocena 5 -, 

m) 90% =<procent < 96%  ocena 5,  

n) 96% =<procent < 98%  ocena 5 +, 

o) 98% =<procent =< 100%           ocena 6.  

9. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5, przelicznik skali ocen na oceny śródroczne i roczne 

(semestralne): 

ocena roczna / śródroczna średnia ważona  ocen 

celujący 5,70 =< średnia =< 6,00 

bardzo dobry 4,70 =< średnia < 5,70 

dobry 3,70 =< średnia < 4,70 

dostateczny 2,70 =< średnia < 3,70 

dopuszczający 1,70 =< średnia < 2,70 

niedostateczny 1,00 =< średnia < 1,70 

 

 

 

10. (§ 120) Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli był obecny przynajmniej na połowie zajęć 

edukacyjnych z danego przedmiotu przewidzianych w danym okresie, 

11. Uczeń niesklasyfikowany po pierwszym okresie może kontynuować naukę, ale jego 

klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu, 

12. Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza klasę. 
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Wychowanie fizyczne 

13. (§ 114) Ocenianie osiągnięć z wychowania fizycznego ma dostarczyć uczniowi, rodzicom, 

nauczycielowi rzetelnej informacji o postępach lub ich braku w kształtowaniu nawyku 

aktywności fizycznej oraz wspomagać budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby 

jako uczestnika aktywności fizycznej.  

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brane będą po uwagę przede wszystkim:  

1) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć,  

2) systematyczność udziału ucznia w zajęciach wychowani fizycznego,  

3) aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

15. Na zajęciach z wychowania fizycznego ocenia się: 

1) udział w lekcji bieżącej  

2) brak stroju sportowego - skutkuje wpisaniem do dziennika nieprzygotowania „np" 

(w tym uczeń ma do wykorzystania 2 razy „np" w okresie, jest to możliwość nie 

ćwiczenia bez żadnych konsekwencji, za trzeci „np" wstawiana jest ocena 

niedostateczna, za każdy następny brak stroju uczeń otrzymuje kolejną ocenę 

niedostateczną),  

3) udział w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły,  

4) stosunek do kultury fizycznej.  

16. (§ 117) W przypadku nieobecności ucznia na lekcji wychowania fizycznego w dzienniku 

będzie odnotowany wpis brak oceny „bo”.    

17. Uczeń może uzupełnić brakującą ocenę z aktywności na dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych prowadzonych prze nauczyciela, z którym uczeń w bieżącym roku 

szkolnym ma lekcje wychowania fizycznego. 

18. Zwolnić ucznia z aktywności fizycznej może tylko zwolnienie lekarskie. 

19. (§ 134) Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania ocen bieżących, termin i sposób 

poprawiania ocen bieżących uczeń ustala bezpośrednio z nauczycielem danych zajęć, przy czym 

ocena poprawiona zastępuje ocenę poprawianą i nie może być niższa od oceny poprawianej. 

 


