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Informacja dla uczniów i rodziców 
 

1. Szkolne zasady oceniania obowiązujące dla wszystkich przedmiotów 
znajdują się na stronie internetowej pod adresem:  
http://worldaroundschool.edu.pl/system-oceniania-podstawowa-world-
around/  
 

2. Zgodnie z obowiązującą podstawą programową a lekcjach języka 
polskiego ocenia się przede wszystkim działania ucznia w obszarach: 
 

 kształcenia literacko-kulturowego 

 językowego 

 tworzenia wypowiedzi (ustnych oraz pisemnych) 

 samokształcenia 
 

3. Formami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 
 

 prace klasowe 

 sprawdziany (lub krótsza forma – „kartkówka”) 

 wypowiedzi ustne 

 prace pisemne 
 zadania domowe 

 zadania klasowe 

 recytacja 

 czytanie ze zrozumieniem 

 dyktanda 
 prezentacje , referaty, projekty 

 aktywność na lekcji 
 

4. Oceny i oznaczenia: 

 
 Ocena na świadectwie jest oceną za pracę całoroczną. 

 Oceny klasyfikacyjne roczne wystawiane są według następującej skali: 
celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

 Oceny klasyfikacyjne śródroczne (za pierwszy okres) są wystawiane według 
następującej skali: celujący, plus bardzo dobry, bardzo dobry, plus dobry, 
dobry, plus dostateczny, dostateczny, plus dopuszczający, dopuszczający, 
niedostateczny. 

 Oceny cząstkowe wystawiane są według następującej skali: celujący, plus 
bardzo dobry, bardzo dobry, minus bardzo dobry, plus dobry, dobry, minus 
dobry, plus dostateczny, dostateczny, minus dostateczny, plus dopuszczający, 
dopuszczający, niedostateczny. 

 W sytuacji, w której uczeń nie zgłosi się na zapowiedziane wcześniej pracę 
klasową/sprawdzian/ zadanie klasowe lub nie przedstawi zadania domowego 
w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej w terminie podanym przez 
nauczyciela, do dziennika wprowadza się symbol zero („0”). Uczeń ma 
obowiązek uzupełnić wskazany materiał w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem i  wówczas symbol zero („0”) zastąpiony zostanie uzyskaną 
przez niego oceną cząstkową. Jeśli uczeń powtórnie nie dotrzyma 
umówionego terminu, symbol zero („0”) pozostanie w dzienniku, nawet jeśli 
uczeń z  czasem nadrobi wspomniane zaległości, uzyskując pozytywną ocenę 
cząstkową. W przypadku nieuzupełnienia zaległości w ciągu całego semestru 
uczeń może w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej otrzymać ocenę 
niedostateczną. 

 W przypadku stwierdzenia, że przedstawiona przez ucznia praca jest w części 
lub w całości niesamodzielna, w dzienniku odnotowany zostanie symbol „P” 
(plagiat). W takiej sytuacji uczeń zobowiązany jest przedstawić samodzielnie 
sporządzoną wersję danej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
Konsekwencją dopuszczenia się plagiatu będzie zaś uwzględnienie 
popełnionego oszustwa w rocznej ocenie klasyfikacyjnej z języka polskiego 
oraz w ocenie zachowania. 

 
5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwukrotnie w ciągu 

semestru (symbol „NP” w dzienniku). Jeżeli uczeń w ciągu całego 
semestru nie wykorzystał „NP” otrzymuje dodatkową ocenę cząstkową 



(bardzo dobry) o wadze odpowiadającej wadze oceny za aktywność. 
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć jeśli: nie wykonał 
zadania domowego, nie przeczytał zadanego wcześniej tekstu, nie 
opanował materiału omawianego na trzech ostatnich lekcjach. W 
przypadku, gdy uczeń wykorzystał oba NP i nadal jest nieprzygotowany 
do lekcji, nauczyciel każdorazowo odnotowuje taki przypadek i 
uwzględnia go przy wystawianiu oceny końcoworocznej. 

 
6. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Oceny najwyższej wagi uzyskiwane są za prace klasowe, zadania klasowe, 
dłuższe wypowiedzi pisemne i odpowiedzi ustne. Mniejszą wagę mają zaś 
oceny za kartkówki, krótkie zadania domowe oraz aktywność na lekcji. 

 
7. Uczeń ma obowiązek przeczytać wszystkie teksty (lektury) wskazane 

przez nauczyciela jako obowiązkowe. Termin przeczytania lektury ustala 
nauczyciel, uwzględniając dostępność oraz objętość tekstów. Niezaliczenie 
jakiejkolwiek obowiązkowej lektury skutkuje tym, że uczeń nie może 
otrzymać oceny końcowej wyższej niż dostateczny. Ocenę niedostateczną 
za nieprzeczytaną lekturę uczeń może poprawić w terminie ustalonym z 
nauczycielem. 
 

8. O pracy klasowej, sprawdzianie czy obszernej pracy pisemnej nauczyciel 
informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę 
niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub dłuższego 
wypracowania uczeń może poprawić na warunkach ustalonych z 
nauczycielem. Ocenę niedostateczną można poprawić tylko raz, Nie 
przewiduje się poprawy ocen za niezapowiedziane formy sprawdzenia 
wiedzy (kartkówki, odpowiedz ustne) 
 

9. Aktywność na lekcjach punktowana jest na zasadach (plusy i minusy 
sumują się w obu semestrach):  
 

 Pięć plusów (+) skutkuje cząstkową oceną bardzo dobrą 

 Trzy minusy (-) skutkują cząstkową niedostateczną 

Za wyjątkowo celną wypowiedź wykraczającą poza omawiany materiał, 
uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

10. Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny końcowej jeżeli: 
 

 Poprawi wskazane przez nauczyciela oceny cząstkowe (np. niekorzystną 
ocenę ze znajomości lektury) 

 Wykona obszerne zadanie dodatkowe, którego formę ustala się indywidualnie 
z nauczycielem. Może to być np. referat na wybrany temat lub dłuższa praca 
pisemna 

Aby uczeń mógł ubiegać się o podwyższenie oceny muszą zostać spełnione 
następujące warunki:  

systematyczne przygotowanie do zajęć, terminowe oddanie wszystkich 
zadanych prac, uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów ze 
znajomości lektur. 

 

 


