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 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 

1.  Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).

2.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  10  czerwca  2015r.  
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

3.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ z  dnia  25  sierpnia  2017r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 10 czerwca
2015r.
4.  Wewnątrzszkolny  System Oceniania  w Szkole  Podstawowej  im.  Przyjaciół  Przyrody  we
Włodzimierzowie.

  5.  Podstawę programową z informatyki i zajęć komputerowych.

    Cele oceniania ucznia:

Ocena osiągnięć  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  stopnia  opanowania  przez  niego wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności  procesu  dydaktycznego i  ma następujące
cele:

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie,

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

• motywowanie do dalszych postępów w nauce,

•  dostarczanie  rodzicom  (opiekunom  prawnym)  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,
trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

•  umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

Założenia ogólne:

 Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Szkolnym Systemie
Oceniania zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego.

 Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, 
z własnej inicjatywy lub na prośbę wychowawcy.

 Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach cząstkowych. Każda ocena
jest jawna. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zapoznać się z oceną osiągnięć ucznia.

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
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 Sprawdziany (pisemne i praktyczne) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

 Prace sprawdzające są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

 W przypadku 5-dniowej  i  dłuższej  absencji  chorobowej  ucznia  nauczyciel  ma  obowiązek
umożliwić uczniowi uzupełnienie wiadomości i umiejętności w ciągu tygodnia i wstrzymać
się od oceniania ucznia w tym okresie.

 Jeśli  z  przyczyn  uzasadnionych  uczeń  nie  był  obecny  na  sprawdzianie  to  ustala  
z nauczycielem termin, w którym będzie mógł go napisać.

 Na początku roku szkolnego, na pierwszych zajęciach lekcyjnych, uczniowie zapoznawani są
z  PSO  i  wymaganiami  edukacyjnymi  na  poszczególne  oceny.  Rodzice  o  zasadach
przedmiotowego systemu oceniania są informowani na pierwszym zebraniu z wychowawcą.

 Uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach wcale nie muszą otrzymać tej samej oceny,
na ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny
wkład w wykonywanie pracy.

 Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac
pisemnych,  oddawanie  do  oceny  prac  nienapisanych  samodzielnie,  plagiatów  z Internetu
równa się ocenie niedostatecznej. 

 Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu, jeśli
uczeń nie ma orzeczenia z  poradni o dysfunkcjach (ocena niedostateczna).

 Sprawdzone  i  ocenione  prace  kontrolne  są  przekazywane  do  wglądu  uczniowi  
i  przechowywane przez nauczyciela.  Rodzice (prawni opiekunowie)  mogą otrzymać je  do
wglądu w wybranym terminie.

 Nauczyciel  ma  dwa  tygodnie  na  sprawdzenie  i  oddanie  uczniom  sprawdzianów  i  prac
klasowych, a kartkówki oddaje w ciągu tygodnia.

 Poszczególne  oceny  cząstkowe  uczeń  może  poprawić  za  uzgodnieniem  z  nauczycielem  
w ciągu jednego tygodnia.

 Każda wystawiona ocena śródroczna lub roczna jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela. 

 W  czasie  pracy  z  uczniami  uwzględnia  się  zawsze  zalecenia  Poradni  Psychologiczno  -
Pedagogicznej  a  uczniowie  mający  orzeczenia  otrzymują  ćwiczenia  o  niższym  stopniu
trudności,  mogą liczyć  na  szczególną  pomoc nauczyciela,  mogą przeznaczyć na realizację
zadań dłuższy odcinek czasu.

 Pozostałe kwestie związane z ocenianiem są rozstrzygane zgodnie z WSO naszej szkoły.

Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: 

1. Prace  klasowe,  sprawdziany –  praca  praktyczna  przy  komputerze  bądź  praca  pisemna  
w postaci testu lub zadań obejmująca materiał ujęty w formie jednego bądź kilku działów i jest
poprzedzona  lekcją  powtórzeniową.  Klasówka  jest  zapowiadana  z  wyprzedzeniem
przynajmniej  tygodnia.  Jeżeli  w  ustalonym terminie  z  przyczyn  organizacyjnych  nie  było
pracy klasowej  (np.  wycieczka,  apel  itp.)  kolejnym obowiązującym terminem są  następne
zajęcia z przedmiotu. Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć prace klasowe w ustalonym
terminie, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Otrzymują zadania
tej samej lub innej treści niż wykonujący prace w terminie. Termin poprawy pracy klasowej na
ocenę wyższą jest  uzgadniany z zainteresowanymi uczniami z  klasy.  Uczeń ma prawo do
poprawy  otrzymanej  oceny  niedostatecznej  w  terminie  10  dni  nauki  szkolnej  od  jej
otrzymania.  Ocena  otrzymana  z  poprawy  wpisywana  jest  do  dziennika  obok  wcześniej
otrzymanej oceny niedostatecznej.
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2. Ćwiczenia  utrwalające  nowe  wiadomości  i  umiejętności,  aktywność   -  praca  przy
komputerze związana z bieżącym materiałem, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcjach.

Samodzielność pracy w klasie i w domu 

Uczeń pracujący szybciej niż klasa może poprosić o rozwiązanie dodatkowych zadań. Za każdą
taką  formę  aktywności  na  lekcji  lub  w  domu  może  uzyskać  ocenę.  W  przypadku  dłuższej
nieobecności usprawiedliwionej przez rodziców terminy sprawdzenia zrealizowanego materiału są
uzgadniane  z  nauczycielem.  Uczeń  otrzymuje  określony  limit  czasu  na  uzupełnienie  braków.
Uczeń nie może być zwolniony z opanowania niektórych działów materiału. 

Ocena śródroczna i roczna 

Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych poszczególne oceny cząstkowe 
mają następujący udział wagowy:

Sprawdziany podsumowujące większy zakres materiału – 60%

Ćwiczenia utrwalające nowe wiadomości i umiejętności, aktywność – 40%

Ocena śródroczna wystawiana jest zgodnie z poniższą tabelą po wyliczeniu średniej ocen 
cząstkowych z uwzględnieniem udziału wagowego poszczególnych ocen cząstkowych:

Uzyskana średnia Ocena śródroczna

Powyżej 5,50 celujący

5,00 – 4,51 bardzo dobry

4,50 – 3,51 dobry

3,50 – 2,51 dostateczny

2,5 – 1,51 dopuszczający

1,5 - 0 niedostateczny

Ocena roczna wystawiana jest zgodnie z powyższą tabelą po wyliczeniu średniej arytmetycznej ze 
wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem udziału 
wagowego poszczególnych ocen.

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujący przelicznik procentowy:

- ocena niedostateczna – 0% do 29% 

- ocena dopuszczająca – 30% do 50%                                 

- ocena dostateczna – 51% do 74%                           

- ocena dobra – 75% do 89%                                 

- ocena bardzo dobra – 90% do 100%              

- ocena celująca – 100% + zadanie dodatkowe      
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	5.  Podstawę programową z informatyki i zajęć komputerowych.

