
Wyciąg ze Statutu Szkoły 

 

Podstawą do wystawiania oceny śródrocznej oraz oceny końcoworocznej w klasach IV – VIII Szkoły 

jest średnia ważona obliczana w następujący sposób:  

1) Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę, oznaczającą jej wagę w hierarchii 

ocen. 

2) Średnią ważoną oblicza się następująco: należy dodać do siebie iloczyny – suma wartości 

liczbowych ocen o danej wadze pomnożona przez ich wagę (ile wag tyle iloczynów) a 

następnie uzyskaną sumaryczną wartość podzielić przez sumę iloczynów – liczba 

uzyskanych ocen o danej wadze pomnożona przez ich wagę. 

3) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  

 

Średnia ważona Ocena 

od 5,33 celująca 

4,75 – 5,32 bardzo dobra 

3,75 – 4,74 dobra 

2,75 – 3,74 dostateczna 

1,76 – 2,74 dopuszczająca 

Poniżej 1,75 niedostateczna 

 

4) Formy sprawdzania osiągnięć, aktywności ucznia i ich waga:  

Lp. Formy sprawdzania osiągnięć, aktywności ucznia Wagi 

ocen 

1 
Prace klasowe, laureat / finalista konkursu przedmiotowego na poziom min. 

gminnym 
4 

2 
Kartkówki, odpowiedzi ustne, samodzielna praca na lekcji, praca pisemna na 

lekcji, dyktanda 
3 

3 
Test online (także test ze znajomości lektury), praca domowa, odbiór tekstu 

słuchanego i pisanego, wykonywanie dodatkowych zdań np. pomocy naukowych 
2 

4 Aktywność, praca w grupie, projekt, czytanie, 1 

 

5) W przypadku formy osiągnięć, aktywności nie ujętej w powyższej tabeli należy 

poinformować uczniów o wadze tej aktywności.  

6) Średnia ważona jest obliczana następująco: należy pomnożyć poszczególne oceny cząstkowe 

przez ich wagę ( „+” traktujemy jako 0,5) i następnie dodać otrzymane iloczyny. Całość 

należy podzielić sumę przez sumę wag i wynik zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. 

7) Z przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, informatyka, w-f ocena za pierwsze i drugie 

półrocze wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.  

8) Ocena końcoworoczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich 

ważonych uzyskanych przez ucznia za pierwsze i drugie półrocze. 

1. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania uczniów, służący bieżącemu 

informowaniu rodziców/prawnych opiekunów o aktualnych zachowaniach uczniów. 

2. System punktowy stanowi pomoc dla wychowawcy przy wystawianiu oceny śródrocznej i 

końcoworocznej.  

3. Końcoworoczny bilans punktów z zachowania obliczany jest jako średnia arytmetyczna punktów 

uzyskanych przez ucznia w pierwszym i drugim półroczu.  



4. W przypadku wątpliwości co do oceny z zachowania, wychowawca może skorzystać z opinii 

Rady Pedagogicznej. Ostateczną ocenę śródroczną i końcoworoczną wystawia wychowawca 

klasy. 

5. Wychowawca klasy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Radą 

Pedagogiczną wystąpić o zmianę rocznej oceny z zachowania po klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie zmienionej oceny następuje na posiedzeniu plenarnym Rady 

Pedagogicznej odbywającym się przed zakończeniem roku szkolnego. 

6. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 100 punktów wyjściowych (co odpowiada ocenie 

dobrej), w zależności od postępowania  może zdobyć punkty dodatnie lub otrzymać karne; 

1) Zachowanie wzorowe może otrzymać uczeń, który uzyskał 200 i więcej punktów; 

2) Zachowanie bardzo dobre może otrzymać uczeń, który uzyskał od 150 do 199 punktów; 

3) Zachowanie dobre może otrzymać uczeń, który uzyskał od 100 do 149 punktów; 

4) Zachowanie poprawne może otrzymać uczeń, który uzyskał od 50 do 99 punktów; 

5) Zachowanie nieodpowiednie może otrzymać uczeń, który uzyskał od 49 do 0 punktów. 

6) Zachowanie naganne może otrzymać uczeń, który uzyskał poniżej 0 punktów; 

W półroczu zespół klasowy ma także do dyspozycji 10 punktów dodatnich, które może 

przyznać podczas wystawiania oceny zachowania dla poszczególnych uczniów.  

  

7. Kryteria punktowego oceniania zachowania dla uczniów klas IV-VIII 

Nazwa kategorii Wartość od Wartość do 

1. Cyberprzemoc. -30 -5 

2. Kradzież. -30 -30 

3. Stosowanie używek. -50 -25 

4. Wymuszenia. -20 -20 

5. Fałszowanie podpisów. -20 -20 

6. Uczestnictwo w bójce. -30 -30 

7. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i w 

wyjściach poza szkołą. 
-15 -5 

8. Oszustwo/ściąganie prac domowych. -10 -10 

9. Opuszczanie świetlicy lub szkoły bez pozwolenia w 

czasie przerw i zajęć. 
-20 -10 

10. Wyśmiewanie się z innych lub złośliwe komentarze. -10 -5 

11. Zaczepki słowne, niewerbalne i fizyczne. -10 -3 

12. Niszczenie mienia szkoły lub rzeczy prywatnych 

uczniów lub pracowników. 
-50 -10 

13. Namawianie innych do nałogów. -10 -10 

14. Umyślne uciążliwe hałasowanie podczas przerw i poza 

zajęciami. 
-6 -3 

15. Arogancja, bezczelność - niewłaściwy stosunek do 

dorosłych, okłamywanie. 
-20 -10 

16. Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji (każda 

godzina – 2 pkt.). 
-2 -2 



17. Niezmienianie obuwia (każdorazowo). -2 -2 

18. Niewykonywanie poleceń nauczyciela, uciążliwe 

przeszkadzanie na lekcji, niewłaściwe zachowanie. 
-10 -5 

19. Przebywanie podczas przerw w miejscach 

niedozwolonych lub złamanie zakazu wejścia do klasy 

pod nieobecność nauczyciela. 

-3 -3 

20. Wulgarne słownictwo, posługiwanie się slangiem. -10 -5 

21. Każdorazowe spóźnienie na lekcje bez 

usprawiedliwienia. 
- 1 -1 

22. Zaśmiecanie otoczenia klasy lub korytarzy lub terenu 

wokół szkoły. 
-4 -4 

23. Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań. -10 -5 

24. Odmowa podania lekcji nieobecnemu koledze. -10 -10 

25. Brak zeszytu, ćwiczeń, materiałów na lekcję. -2 -2 

26. Niewłaściwy strój i/lub makijaż i/lub fryzura. -5 -5 

27. Posługiwanie się telefonem komórkowym bez zgody 

nauczyciela. 
-20 -20 

28. Interwencja policji. -50 -50 

29. Upomnienie Dyrektora szkoły. -30 -10 

30. Nagana Dyrektora szkoły  -50 -50 

31. Przeciwstawianie się wulgarności i brutalności, empatia. 1 10 

32. Udział w zajęciach dodatkowych. 1 5 

33. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły. 1 10 

34. Aktywny udział w pracach na rzecz klasy. 1 5 

35. Praca na rzecz biblioteki. 1 10 

36. Wolontariat w szkole / poza szkołą. 1 20 

37. Wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. 5 10 

38. Pomoc koleżeńska w nauce (systematyczna). 3 20 

39. Pomoc nauczycielowi lub innym pracownikom szkoły. 5 10 

40. Udział w konkursach, zawodach sportowych szkolnych 

/ pozaszkolnych 
5 10 

41. Pomoc w organizacji imprez szkolnych. 5 5 

42. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości 

państwowych (np. poczet sztandarowy). 
10 20 

43. Aktywny udział w akademii szkolnej. 5 10 

44. Efektywne pełnienie funkcji w klasie/ szkole. 15 20 

45. Wyjątkowa kultura osobista (na koniec semestru). 40 40 

46. Premia za brak punktów ujemnych na koniec semestru. 25 25 

47. Pochwała Dyrektora (np. osiągnięcia w konkursach, 

zawodach szkolnych/pozaszkolnych itp.) 
20 50 

48. Punkty do dyspozycji wychowawcy 
Jednorazowo 

na koniec 

semestru 10 

Jednorazowo na 

koniec semestru 

30 

 


