
Rozdział VI.  
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

§ 46. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia.  

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące,  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

4. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej,  

2) końcowej.  

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

2) promocję lub ukończenie szkoły.  

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio 

w okresie, w którym przeprowadzana jest klasyfikacja.  

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, na wniosek ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów), złożony najpóźniej 2 dni po poinformowaniu o 

nieklasyfikowaniu, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć.  

11. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. Część praktyczna trwa 60 minut.  

12. Egzamin poprawkowy z przedmiotów innych niż wymienione w ust. 11 tego paragrafu składa 

się z części pisemnej, która trwa 60 minut oraz części ustnej, która trwa około 30 minut.  



13. W przypadku stwierdzenia, że ocena uzyskana w trakcie egzaminu poprawkowego została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń w ciągu 5 dni 

od daty egzaminu może skierować pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem do dyrektora 

Szkoły.  

14. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, należy przede wszystkim 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, 

wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

16. Szczegółowe warunki i tryb oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w tym 

przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności ucznia, określają odrębne przepisy.  

§ 47. 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureat lub finalista 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą̨ 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

§ 48. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,  



3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,  

3) ocenianie bieżące i ustalenie rocznych/śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej/śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali ocen, zgodnie ze Statutem 

Szkoły,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych, 

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce.  

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia, ocenienia i oddania uczniowi sprawdzianu/pracy 

klasowej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty otrzymania tej pracy przez nauczyciela.  

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela 

i udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w budynku Szkoły, w obecności 

nauczyciela. Uczeń ma prawo wykonać zdjęcie lub ksero swojej pracy (sprawdzianu). 

8. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom w budynku Szkoły, w obecności dyrektora Szkoły.  

§ 49. 

1. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel przedstawia uczniom i rodzicom zestaw 

wymagań edukacyjnych, dotyczących nauczanego przedmiotu. Składają się nań informacje o:  

1) wybranym programie nauczania, formach i metodach pracy na lekcjach oraz w domu,  

2) przewidywanych formach i metodach bieżącej kontroli i oceny wiadomości i umiejętności 

uczniów, 

3) przewidywanych zasadach ustalania ocen śródrocznych i rocznych,  

4) warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidziane rocznych/śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  



2. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje rodziców i uczniów o warunkach, 

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

§ 50. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.  

2. Nauczyciel przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, jest zobowiązany na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie.  

§ 51. 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii 

o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, jeżeli okres 

zwolnienia ucznia z tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

4. Dyrektor na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, 

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

§ 52. 

1. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 



prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie 

pisemnej do dyrektora w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

2. O podwyższenie oceny zachowania nie ma prawa ubiegać się uczeń, który w ciągu roku 

szkolnego złamał przynajmniej jedną z następujących zasad normujących życie szkoły: 

1) wszedł w konflikt z prawem,  

2) używał lub rozprowadzał papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, 

3) dokonał kradzieży lub zniszczenia mienia szkoły, 

4) wagarował, ma nieusprawiedliwionych powyżej 25 godzin lekcyjnych, 

5) spóźniał się na zajęcia lekcyjne, 

6) stosował przemoc psychiczną lub fizyczną, 

7) sfałszował korespondencję (zwolnienia, usprawiedliwienia rodziców/opiekunów), 

8) ogólne zasady zachowania się uczniów w szkole, na wycieczce i innych sytuacjach, 

w których uczeń reprezentuje szkołę, 

9) naruszył przepisy bezpieczeństwa określone regulaminami pracowni szkolnych. 

3. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia analizuje argumenty przedstawione 

we wniosku. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

5. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,  

2) wychowawca oddziału,  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale wskazany przez dyrektora,  

4) pedagog,  

5) psycholog,  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny.  

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  



8. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymują pisemną odpowiedź na zgłoszone zastrzeżenia 

w ciągu 5 dni od dnia ich zgłoszenia. 

§ 53. 

1. Przy ustalaniu trybu bieżącej kontroli i oceny postępów w nauce nauczyciel uwzględnia przede 

wszystkim specyfikę prowadzonego przez siebie przedmiotu (zajęć edukacyjnych) oraz własną 

wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 

2. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się systematycznie w ciągu całego okresu 

z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. Ustala się następującą liczbę ocen dla zajęć 

edukacyjnych realizowanych w wymiarze tygodniowym w ciągu jednego semestru: 

1-2 godziny tygodniowo   –  minimum 3 oceny 

3 godziny tygodniowo   –  minimum 4 ocen 

4 i więcej godzin tygodniowo  –  minimum 5 ocen 

3. Oceny dzielą się na: 

1) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu 

nauczania, 

2) klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe podsumowujące osiągnięcia edukacyjne 

ucznia za dany semestr (rok szkolny, etap nauczania) 

4. W ocenianiu bieżącym stosuje się możliwie szeroki wachlarz form kontroli. 

1) praca klasowa, 

2) sprawdzian, 

3) kartkówka, 

4) odpowiedź ustna, 

5) referat / prezentacja multimedialna 

6) projekt edukacyjny, 

7) praca domowa, 

8) eksperyment, 

9) czytanie i tłumaczenie tekstu. 

5. Proces oceniania ma charakter ciągły i powinien być równomiernie rozłożony w czasie.  

6. Dopuszcza się w ciągu jednego tygodnia trzy prace klasowe lub sprawdziany zapowiedziane 

tydzień przed terminem i zapisane w e-dzienniku. Prace pisemne powinny być ocenione 

w przeciągu czterech tygodni, a oceny wpisane do e-dziennika. W przypadku nieobecności 

nauczyciela, następny termin pracy klasowej lub sprawdzianu musi być ustalony ponownie 

z trzydniowym wyprzedzeniem. Jeżeli sprawdzian jest przełożony z inicjatywy uczniów, to 

liczba prac pisemnych w tygodniu może być zwiększona.  

7. Odpowiedź ustna i kartkówki mogą odbywać się bez zapowiedzi i obejmują ostatnie trzy tematy 

z materiału programowego. 

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne z zajęć edukacyjnych ustala się: 



1) na podstawie średniej ważonej (średnia ważona to średnia stopni, w której nie każdy 

stopień jest jednakowo ważny). 

celujący   5,41 - 6,00 

bardzo dobry   4,61 - 5,40 

dobry    3,63 - 4,60 

dostateczny   2,65 - 3,62 

dopuszczający  1,75 - 2,64 

niedostateczny  1,00 - 1,74 

Nauczyciel może podwyższyć średnią ważoną ocenę śródroczną/roczną o: 

- 0,15 – dop, 

- 0,05 – dst, db, bdb, cel, 

jeżeli frekwencja śródroczna/roczna na zajęciach wynosiła 85%, uczeń był aktywny 

i osiągał znaczące postępy w nauce: 

9. W ocenianiu bieżącym stosuje się następującą skalę ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry 

(4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1). Dopuszczalne jest stawianie ocen 

z minusami i plusami.  

10. O uzyskiwanych ocenach bieżących uczeń jest na bieżąco informowany w dzienniku 

elektronicznym oraz przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę.  

11. Rodzice mogą uzyskać informacje o ocenach bieżących w dzienniku elektronicznym 

oraz w terminach ustalonych przez dyrekcję lub nauczyciela (konsultacje, zebrania, 

w wyjątkowych sytuacjach – spotkania indywidualne). 

12. Oceny bieżące i klasyfikacje ustalane są wg następującej skali procentowej: 

• stopień celujący   100%    przewidzianej liczby punktów 

• stopień bardzo dobry  90% - 99%  przewidzianej liczby punktów 

• stopień dobry   70% - 89%  przewidzianej liczby punktów 

• stopień dostateczny   50% - 69%   przewidzianej liczby punktów 

• stopień dopuszczający  40% - 49%   przewidzianej liczby punktów 

• stopień niedostateczny  0% - 39%   przewidzianej liczby punktów 

13. Kryteria ustalania ocen bieżących, w tym celującej, zawarte są w Przedmiotowych Zasadach 

Oceniania. 

14. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne/końcowe zgodnie z rozporządzeniem MEN ustala się 

w stopniach wg 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 

15. Szczegóły dotyczące ustalania ocen klasyfikacyjnych semestralnych z poszczególnych 

przedmiotów znajdują się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

§ 54. 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne/końcowe są podsumowaniem pracy ucznia w całym 

okresie lub roku szkolnym. Zawierają one także informację o charakterze prognostycznym co 

do dalszych osiągnięć ucznia.  

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

1) semestr I z klasyfikacją śródroczną: 

a) dla klas I i II  wrzesień – styczeń;  

b) dla klas III wrzesień – grudzień. 

2) semestr II z klasyfikacją roczną: 

a) dla klas I i II  luty – czerwiec; 

b) dla klas III  styczeń – kwiecień. 

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

przedmiotów informują uczniów i powiadamiają rodziców o przewidywanych dla nich ocenach 

niedostatecznych. Jeżeli w tym okresie uczeń otrzyma stopnie powodujące zagrożenie oceną 

niedostateczną, to nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia, 

wychowawcę klasy i pisemnie rodziców o powstałej sytuacji. Wychowawca pisemnie 

powiadamia rodziców o ocenie nagannej zachowania. 

4. O przewidywanych rocznych ocenach i przewidywanej rocznej ocenie zachowania nauczyciel 

informuje ucznia na tydzień przed planowanym terminem klasyfikacji rocznej.  

5. Nie później niż 3 dni robocze po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach, uczeń ma 

prawo złożyć u nauczyciela pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem o podwyższenie oceny 

rocznej z zajęć edukacyjnych. Uczeń w podaniu deklaruje, na jaką ocenę chce podwyższyć 

ocenę przewidywaną. Nauczyciel po sprawdzeniu:  

1) frekwencji ucznia na danych zajęciach edukacyjnych,  

2) systematyczności przystępowania do sprawdzianów i prac klasowych,  

3) udziału ucznia w organizowanych przez nauczyciela konsultacjach  

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu pisemnego sprawdzianu z zakresu materiału rocznego 

zgodnego z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę, o którą uczeń się ubiega. Aby uzyskać taką 

ocenę, uczeń musi uzyskać co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.  

6. Nie później niż 3 dni robocze po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach uczeń ma 

prawo złożyć u wychowawcy pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem o podwyższenie rocznej 

oceny zachowania. Uczeń w podaniu deklaruje, o jaką ocenę się ubiega. Wychowawca 

po sprawdzeniu:  



1) frekwencji ucznia na zajęciach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień,  

2) stopnia wypełnienia wymagań określonych w kryteriach danej oceny zachowania, 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w oddziale i uczniów oddziału oraz pedagoga 

i psychologa szkolnego, 

na tej podstawie ostatecznie ustala roczną przewidywaną ocenę zachowania.  

6. Ocena śródroczna i roczna wynika ze wszystkich ocen bieżących.  

7. Ocena roczna uwzględnia oceny bieżące i dorobek całego roku (nie tylko drugiego okresu).  

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów), złożony najpóźniej 2 dni po poinformowaniu o uzyskaniu oceny niedostatecznej 

może zdawać egzamin poprawkowy.  

9. Po ustaleniu śródrocznej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej nauczyciel ma prawo 

wymagać od ucznia zaliczenia określonej partii materiału we wspólnie ustalonym trybie 

i terminie. Nauczyciel może też odstąpić od tego, gdy uzna, że opanowanie bieżącego materiału 

jest wystarczającym świadectwem nadrobienia braków z poprzedniego okresu.  

§ 55. 

Zestaw ogólnych kryteriów oceniania stosowanych zarówno do ocen bieżących, jak i ocen śródrocznych 

i rocznych. 

1. Stopień: celujący: 

1) nabyte wiadomości: zasób w pełni zgodny z wymaganiami realizowanego 

przez nauczyciela programu lub wykraczający poza jego ramy (wynikający z samodzielnej 

pracy i zainteresowań ucznia); pełne uporządkowanie wiadomości,  

2) przyswojone umiejętności: biegłe posługiwanie się zdobytą wiedzą, w tym także 

do rozwiązywania problemów nietypowych lub o zwiększonym stopniu trudności; 

znajomość terminologii właściwej dla przedmiotu, poprawne i biegłe posługiwanie się nią,  

3) inne kryteria: rozległe zainteresowanie przedmiotem, twórcza aktywność na lekcjach.  

2. Stopień: bardzo dobry:  

1) nabyte wiadomości: zasób zgodny z wymaganiami realizowanego przez nauczyciela 

programu, umożliwiający samodzielną pracę; pełne uporządkowanie wiadomości,  

2) przyswojone umiejętności: samodzielne, poprawne rozwiązywanie zadań i problemów; 

znajomość terminologii właściwej dla przedmiotu i jej poprawne stosowanie,  

3) inne kryteria: zainteresowanie przedmiotem, samodzielne poszukiwanie wiedzy, twórcza 

aktywność na lekcjach.  

3. Stopień: dobry: 

1) nabyte wiadomości: niepełny zasób realizowanego przez nauczyciela programu; posiadana 

wiedza uporządkowana w stopniu wystarczającym,  



2) przyswojone umiejętności: samodzielne, na ogół poprawne stosowanie wiedzy 

w typowych sytuacjach szkolnych.  

4. Stopień: dostateczny: 

1) nabyte wiadomości: zasób wystarczający do kontynuowania nauki, ograniczony 

do wiadomości uznanych w realizowanym przez nauczyciela programie za podstawowe; 

odtwórczy charakter pracy; wiedza częściowo tylko uporządkowana,  

2) przyswojone umiejętności: samodzielne i nie zawsze poprawne rozwiązywanie typowych 

problemów i zadań szkolnych.  

5. Stopień: dopuszczający:  

1) nabyte wiadomości: zasób niewielki, ubogi, poniżej podstawowych wymagań 

realizowanego przez nauczyciela programu; wiadomości przeważnie chaotyczne, 

przyswojone bez związków między nimi,  

2) przyswojone umiejętności: duże trudności w samodzielnym rozwiązywaniu typowych 

problemów i zadań szkolnych; widoczny chaos w operowaniu wiedzą; nie w pełni 

opanowane podstawowe umiejętności przewidziane realizowanym przez nauczyciela 

programem nauczania,  

3) inne kryteria: mimo niewystarczających umiejętności i wiadomości uczeń rokuje pewne 

możliwości nadrobienia braków.  

6. Stopień: niedostateczny: 

1) nabyte wiadomości: praktycznie brak wiadomości lub minimalny ich zasób, bez żadnego 

widocznego uporządkowania; stan praktycznie uniemożliwiający dalszą naukę 

przedmiotu,  

2) przyswojone umiejętności: brak elementarnych umiejętności przewidzianych 

w realizowanym przez nauczyciela programie,  

3) inne kryteria: brak zainteresowania nauką przedmiotu. 

§ 56. 

Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen z wychowania fizycznego nauczyciel ocenia, ile wysiłku 

uczeń wkłada w to, aby poprawić swoją sprawność, zdobyć więcej umiejętności i wiadomości 

oraz bierze pod uwagę systematyczny udział w zajęciach na lekcjach wychowania fizycznego 

oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych. Jest to najważniejsze kryterium oceny z wychowania fizycznego. 

Drugim, mniej ważnym składnikiem oceny, jest poziom osiągany na sprawdzianach praktycznych 

wynikających z programu nauczania.  

1. Stopień: celujący. Uczeń:  

1) systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,  

2) wykazuje bardzo duże zainteresowanie w doskonaleniu swojej sprawności; zdobyte 

umiejętności i wiadomości często wykorzystuje w praktycznym działaniu,  



3) sprawdziany praktyczne i ćwiczenia ruchowe wykonuje wzorowo, z dużym poczuciem 

estetyki,  

4) pomaga uczniom słabszym, zachęca ich swoją postawą i zaangażowaniem do większej 

pracy na lekcjach i osiągania lepszych wyników,  

5) systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach SKS i jest reprezentantem szkoły 

w rozgrywkach międzyszkolnych.  

2. Stopień: bardzo dobry. Uczeń:  

1) systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,  

2) wykazuje duże zainteresowanie w poprawianiu swojej sprawności,  

3) zdobyte umiejętności wykorzystuje w praktycznym działaniu,  

4) sprawdziany i ćwiczenia ruchowe wykonuje dokładnie i starannie,  

5) reprezentuje klasę w rozgrywkach szkolnych.  

3. Stopień: dobry. Uczeń:  

1) uczestniczy systematycznie i na miarę swoich możliwości w zajęciach wychowania 

fizycznego,  

2) stara się o podnoszenie swojej sprawności,  

3) sprawdziany i zadania ruchowe wykonuje poprawnie, z niewielkimi błędami,  

4) z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiadomości 

w praktycznym działaniu.  

4. Stopień: dostateczny. Uczeń:  

1) nie zawsze aktywnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego,  

2) wykazuje niewielkie zainteresowanie podnoszeniem swojej sprawności,  

3) sprawdziany i ćwiczenia ruchowe wykonuje niepewnie, z większymi błędami,  

4) sporadycznie potrafi wykorzystać przekazane w czasie lekcji wychowania fizycznego 

wiadomości i zdobyte umiejętności w praktycznym działaniu.  

5. Stopień: dopuszczający. Uczeń:  

1) bez względu na posiadany (prezentowany) poziom sprawności fizycznej niesystematycznie 

uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,  

2) nie wykazuje zainteresowania podnoszeniem własnej sprawności fizycznej,  

3) jest w stanie wykonać ćwiczenia i sprawdziany praktyczne tylko o niskim stopniu 

trudności,  

4) nie umie lub nie chce wykorzystać nabytych w czasie lekcji umiejętności 

i przekazywanych wiadomości w praktycznym działaniu.  

6. Stopień: niedostateczny. Uczeń:  

1) bez uzasadnionego powodu unika uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,  

2) nie wykazuje żadnego zainteresowania podnoszeniem własnej sprawności,  



3) niechętnie wykonuje sprawdziany i zadania ruchowe nawet o niskim stopniu trudności 

lub nie chce podjąć próby wykonania zadania,  

4) w żadnej sytuacji nie chce lub nie potrafi wykorzystać przekazywanych w czasie lekcji 

wiadomości w praktycznym działaniu.  


