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WYMAGANIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA KLASY 4 - 8 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

I. ZASADY OGÓLNE 

Cele PSO: 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  oraz o  postępach w tym  zakresie 

 udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez  przekazanie informacji  o  tym,  co  zrobił  dobrze                        

i  jak  powinien  się  dalej  uczyć 

 udzielenie  wskazówek  do  samodzielnego  planowania  własnego  rozwoju 

 motywowanie  ucznia  do  dalszych  postępów  w  nauce 

 dostarczenie  rodzicom  informacji  o  postępach  i  trudnościach  w  nauce  ucznia 

 umożliwienie  nauczycielom  doskonalenie  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno - wychowawczej 
 

II.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

Na lekcjach języka polskiego oceniane będą: 

 wypowiedzi  ustne 

 prace  literackie 

 prace argumentacyjne 

 technika  czytania 

 stopień  rozumienia  czytanego  tekstu 

 sposoby  wygłaszania  tekstów  z  pamięci 

 przemówienie 

 odbiór różnych tekstów kultury 

 umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne 

 wiadomości i umiejętności z nauki o języku 

 przygotowanie inscenizacji 

 udział w konkursach literackich 

 zaangażowanie i wkład pracy ucznia 

 

Do obowiązku ucznia należy  prowadzenie  zeszytu  przedmiotowego  w ramach doskonalenia form 

pisemnych wypowiedzi , a także aktywności na lekcjach języka polskiego. 

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1.   Formy  aktywności: 

 odpowiedzi  ustne 

 samodzielna  praca  na  lekcji 

 praca w grupie na lekcji 

 praca domowa 

 udział w konkursach 

 prace klasowe  o charakterze literackim 

 prace  klasowe  z nauki o języku  (testy, kartkówki, sprawdziany  z  nauki o  języku) 

 testy  umiejętności 

 sprawdziany 

 kartkówki 

 udział  w  przedstawieniach 
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 przygotowanie  do lekcji 

 

 

2.   Częstotliwość oceniania: 

Formy aktywności Minimalna  ilość ocen  w semestrze 

   mówienie 1 

   czytanie  głośne 1 

   czytanie  ciche ze  zrozumieniem 1 

   pisanie-redagowanie  określonych  form  wypowiedzi    w 

domu 

1 

prace klasowe,  redagowanie  określonych  form wypowiedzi                                    

w klasie 

2 

   sprawdzian, kartkówka   z nauki o języku                  1 

   sprawdziany  ortograficzne, dyktanda 1 

   aktywność i praca na lekcji na  bieżąco 

 sprawdzian, kartkówka z lektury obowiązkowej                                1 

wygłaszanie tekstów, wypowiedzi indywidualne                                1 

Określenie  pojęć zgodne  z WSO: 

-   wypowiedzi  pisemne: 

 praca klasowa,  – z określonego materiału, zapisana w dzienniku i zapowiedziana              

 z tygodniowym wyprzedzeniem, 

 sprawdzian , test – obejmuje materiał  z  określonego  materiału  zapowiedziany    

z  tygodniowym wyprzedzeniem, 

 kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, 

zapowiedziana praca obejmująca mniejszą partię materiału 

 prace  domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze podlegają ocenie  w formie stopnia, 

-   wypowiedzi ustne: 

 odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji, 

 przygotowana wypowiedź 

 aktywność na lekcji. 
3.   Sposoby  oceniania: 

 stopniem 

 pochwałą 

 oceną opisową 

 plusami/minusami (aktywność, przygotowanie  do lekcji) 

 
4.   Skala  ocen: 
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 ocena celująca – 6 

 ocena bardzo dobra – 5 

 ocena dobra – 4 

 ocena dostateczna – 3 

 ocena dopuszczająca – 2 

 ocena niedostateczna – 1 
(dopuszcza się  stawianie  ocen  cząstkowych  ze  znakiem  plus/minus) 

5.Nie  stosuje  się   wag   dla  poszczególnych  kategorii  ocen ( ujednolicona waga 1)                                                           

6.  Oceny  kształtujące,  wpisywane  do  dziennika  nie  liczą  się  do  średniej  ocen z  przedmiotu (np. test 

diagnozujący), są  informacją  dla  ucznia,  nauczyciela  i  rodziców  o  stopniu  opanowania umiejętności 

przewidzianych  programem  nauczania  klasy. 

7.   Kryteria oceny   poszczególnych form wypowiedzi: 

Dłuższe formy wypowiedzi: 

Opowiadanie odtwórcze i twórcze 

Opowiadanie z dialogiem 

Pamiętnik, dziennik (pisane z perspektywy własnej lub bohatera) 

List (oficjalny, prywatny) 

Opis przedmiotu, postaci, budowli, krajobrazu, przeżyć, obrazu, dzieła sztuki 

Streszczenie 

Charakterystyka postaci, charakterystyka porównawcza 

Sprawozdanie 

Komiks 

Przemówienie 

Recenzja (filmu, książki, przedstawienia) 

Rozprawka 

Nr 

 

Kryteria Liczba 

punktów 

Zróżnicowanie punktacji 

i uwagi dotyczące kryteriów 

I Zawartość  treściowa 0-4 4 pkt. - uczeń pisze pracę na zadany 

temat bogatą i urozmaiconą treściowo 

3 pkt. - zasadnicza realizacja tematu 

2 pkt. - praca w przeważającej części 

jest rozwinięciem tematu 

1 pkt. - uczeń podejmuje próbę 

rozwinięcia tematu 

0 pkt. - uczeń pisze pracę w innej 

formie  lub  na  inny  temat 

II Kompozycja 0-1 1 pkt. - wstęp, rozwinięcie,   

zakończenie 

0 pkt. - uczeń  tworzy  tekst  niespójny 

III Segmentacja 0-1 1 pkt. - akapity, graficzne 

rozczłonkowanie tekstu 
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IV Styl 0-1 1 pkt. - konsekwentny,  dostosowany 

do formy wypowiedzi 

0 pkt. - niekonsekwentny  lub 

niedostosowany  do formy  

wypowiedzi 

V Poprawność językowa 0-1 1 pkt. - dopuszczalne  4  błędy 

językowe (fleksyjne, składniowe, 

leksykalne, frazeologiczne 

0 pkt. - więcej  niż  4  błędy 

VI Poprawność ortograficzna 0-1 1 pkt. - dopuszczalne  3  błędy 

0 pkt. - więcej  niż  3  błędy 

Uczeń  uprawniony do dostosowanych  

kryteriów  oceniania: 

1 pkt. -  uczeń umiejętnie dzieli 

wypowiedź na zdania, unika potoku 

składniowego, rozpoczyna zdania 

wielką literą. 

0 pkt. - uczeń popełnia  błędy 

w  wyznaczaniu granicy zdania 

VII Poprawność interpunkcyjna 0-1 1 pkt. - dopuszczalne  4 błędy 

0 pkt. - więcej  niż  4  błędy 

Uczeń  uprawniony do dostosowanych  

kryteriów  oceniania: 

1 pkt. -  uczeń kończy zdania 

stosownymi znakami 

interpunkcyjnymi 

0 pkt. - uczeń nie stawia lub stawia 

błędne znaki interpunkcyjne na końcu 

zdania 

Łączna  liczba  punktów  możliwa  do uzyskania  -  10  punktów 

        W  przypadku  pracy  zbyt  krótkiej  uczeń  za  kryterium  V, VI, VII  otrzymuje  0  pkt. 

     Gdy  praca  nie  jest  rozwinięciem  tematu  podanego  w  poleceniu , uczeń  otrzymuje  0  pkt.  za  

wszystkie  kryteria.                                                                                                                                                                                   

    Jeśli  uczeń  pisze  pracę  na  podany  temat,  ale  stosuje  inną  formę  wypowiedzi, za  kryterium  I  

otrzymuje  0  pkt.,  natomiast    pozostałe  kryteria  są  punktowane   zgodnie  z  podanymi  powyżej 

ustaleniami. 

Przeliczenie  punktów  na  oceny : 

100% -- 10 pkt. praca  bezbłędna  – celujący 

91% - 100%   ( 10  pkt.)  – bardzo dobry 

71% - 90%    ( 8 - 9 pkt.)  -  dobry 

51%  - 70%  (6 – 7 pkt.) - dostateczny 

35% - 50%  (4 – 5 pk t.) - dopuszczający 

0% - 34%   (0 – 3 pkt.) - niedostateczny 

Pod pracą ucznia nauczyciel umieszcza oprócz punktacji komentarz 
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Krótkie formy wypowiedzi: 

 zaproszenie 

 ogłoszenie 

 podanie 

 zawiadomienie 

 instrukcja 

 kartka pocztowa 

 przepis kulinarny 

 plan ramowy, plan szczegółowy 

 dedykacja 

 informacja, 

 komentarz, 

 notatka 

Nr 

 

Kryteria Liczba 

punktów 

Zróżnicowanie punktacji 

i uwagi dotyczące kryteriów 

I Zawartość  treściowa 0-2 2 pkt. - praca zawiera wszystkie 

elementy charakterystyczne dla danej 

formy wypowiedziach 

1 pkt. - brak jednego elementu 

charakterystycznego dla danej formy 

wypowiedziach 

0 pkt. - brak dwóch elementów 

charakterystycznych dla danej formy 

wypowiedzi  lub uczeń redaguje inną 

formę wypowiedz niż ta, która jest 

podana w poleceniu 

II Poprawność językowa 0-1 1 pkt. - dopuszczalny  1  błąd  

językowy (składniowy, leksykalny, 

fleksyjny,  frazeologiczny) 

0 pkt. - więcej  niż  1  błędy 

III Poprawność ortograficzna 0-1 1 pkt. - dopuszczalny  1  błąd 

0 pkt. - więcej  niż  1  błąd 

Uczeń  uprawniony do dostosowanych  

kryteriów  oceniania: 

1 pkt. -  uczeń umiejętnie dzieli 

wypowiedź na zdania, unika potoku 

składniowego, rozpoczyna zdania 

wielką literą. 

0 pkt. - uczeń popełnia  błędy 

w  wyznaczaniu granicy zdania 

IV Poprawność interpunkcyjna 0-1 1 pkt. - dopuszczalne  2 błędy 

0 pkt. -  więcej  niż  2  błędy 
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Uczeń  uprawniony do dostosowanych  

kryteriów  oceniania: 

1 pkt. -  uczeń kończy zdania 

stosownymi znakami 

interpunkcyjnymi 

0 pkt. - uczeń nie stawia lub stawia 

błędne znaki interpunkcyjne na końcu 

zdania 

Łączna  liczba punktów możliwa do uzyskania   -  5 punktów 

 

Przeliczenie  punktów  na  oceny : 

100% - praca bezbłędna - celujący 

91% - 100%   (5 pkt.) – bardzo dobry 

71% - 90%   (4 pkt.) - dobry 

51% - 70%  (3 pkt.) - dostateczny 

35% - 50%  (2 pkt.) - dopuszczających 

0% - 34%  (1 – 0 pkt.) - niedostateczny 

Pod pracą ucznia nauczyciel umieszcza oprócz punktacji komentarz 

Kryteria oceniania pisemnych prac uczniów (zarówno w czasie nauki zdalnej, jak i w okresie nauki 

stacjonarnej) uwzględniają zasadę rzetelności i uczciwości, co oznacza, że jeśli są w pracach pisemnych 

plagiaty, to nie można wystawić oceny pozytywnej. 

Kryteria oceny prac z ortografii 

Dyktanda   -  1  błąd  zasady  ortograficznej (powtórzonej i zapowiedzianej)  to  obniżenie   oceny  o  jeden  

stopień,  każdy inny błąd  obniża ocenę  o  połowę  stopnia 

Kryteria oceny sprawdzianów,  kartkówek 

Ilość  punktów  możliwych do uzyskania  przeliczana jest  zgodnie z zasadą : 

100%  i zadanie dodatkowe - celujący 

91% - 100% punktów możliwych do uzyskania   – bardzo dobry 

71% - 90%  - dobry 

51% - 70% - dostatecznych 

35% - 50%  - dopuszczających 

0% - 34%  - niedostateczny 

 

IV.  ZASADY POPRAWIANIA OCEN 
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1.   Każdy uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnej (niedostatecznej, dopuszczającej)  oceny cząstkowej 

według następujących zasad: 

 sprawdziany , testy, kartkówki – w ciągu 2 tygodni  od  daty  otrzymania, w terminie ustalonym 

z nauczycielem 

 

V. LEKTURY 

 

Lektury obowiązkowe w klasach 4-6: 

1) Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa; 

2) Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks); 

3) René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań); 

4) Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi; 

5) Ignacy Krasicki, wybrane bajki; 

6) Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa; 

7) Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i 

obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego); 

8) Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni; 

9) Bolesław Prus, Katarynka; 

10) Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny; 

11) John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem; 

12) Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy; 

13) Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego; 

14) Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i 

Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce; 

15) Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o 

talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie; 

16) Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie; 

17) Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka 

o rybaku i rybce; 

18) Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa 

Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza 

Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i 

piosenki patriotyczne. 

 

Lektury uzupełniające w klasach 4-6 (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład: 

1) Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy; 

2) Carlo Collodi, Pinokio 

3) Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść; 

4) Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów; 

5) Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie; 

6) Olaf Fritsche, Skarb Troi; 

7) John Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu; 

8)Emilia Kiereś, Rzeka 

9) Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli; 

10) Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy; 

11) Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi; 

12)Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus; 

13) Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów; 

14) Selma Lagerlöf, Cudowna podróż; 

15) Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty); 

16)Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe; 

17) Kornel Makuszyński, wybrana powieść; 

18) Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo; 
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19)Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek; 

20) Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza; 

21) Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść; 

22) Ewa Nowak, Pajączek na rowerze; 

23) Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa; 

24)Longin Jan Okoń, Tecumseh; 

25)Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara; 

26)Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny; 

27) Sat-Okh, Biały Mustang; 

28) Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant; 

29) Alfred Szklarski, wybrana powieść; 

30) Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera; 

31)Louis de Wohl, Posłaniec króla; 

32) Wybrane pozycje z serii Nazywam się... (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Curie-

Skłodowska, Jan Paweł II)lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.  

 

Lektury obowiązkowe w klasach 7-8: 

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 

2) Aleksander Fredro, Zemsta; 

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII; 

4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; 

5) Ignacy Krasicki, Żona modna; 

6) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z 

cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość); 

7) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; 

8) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; 

9) Juliusz Słowacki, Balladyna; 

10) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace; 

11) Sławomir Mrożek, Artysta; 

12) Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż). 

 

Lektury uzupełniające w klasach 7-8 (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład: 

1) Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty); 

2) Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna; 

3)Lloyd Cassel Douglas, Wielki Rybak; 

4) Arkady Fiedler, Dywizjon 303; 

5)André Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II; 

6) Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze; 

7) Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka; 

8)Zofia Kossak-Szczucka, Bursztyny (wybrane opowiadanie); 

9)Bolesław Prus, Placówka, Zemsta 

10) Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy;Sąd Ozyrysa; 

11) Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża; 

12)Nicolas Sparks, Jesienna miłość 

13) Melchior Wańkowicz, Monte Cassino, Ziele na kraterze (fragmenty), 

14) Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty)lub inne utwory 

literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże. 

 

Realizacja omawianych lektur zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi w danym roku szkolnym 

opracowanymi przez CKE. 

 

 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ  WYDANĄ 

PRZEZ PPP 
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W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (stwierdzone i zapisane w opinii wydanej 

przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną), stosowane są następujące ułatwienia: 

1. Tolerancja przy ocenie ortografii – uczeń może  popełnić o 50% błędów więcej (2 błędy  dotyczące 

poznanej zasady obniżają ocenę o jeden stopień) – stopień   za pracę wpisywany  jest jako ocena kształtująca. 

2. Uczniowie mają możliwość poprawy dyktanda na ocenę wyższą . 

3.   Przy ocenie  prac  redakcyjnych  (dłuższe i krótkie formy wypowiedzi pisemnej) uczniów ze 

stwierdzoną dysleksją rozwojową,  dysortografią nie  bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej  i  

interpunkcyjnej , a odpowiednio  - umiejętność  dzielenia wypowiedzi na zdania, unikanie potoku 

składniowego, rozpoczynanie  zdania wielką literą i kończenie kropką lub innym, odpowiednim znakiem 

interpunkcyjnym  z pominięciem  zaburzeń  strony  graficznej  pisma.  

4.    Nauczyciel  uwzględnia  przy ocenianiu  uczniów  z orzeczoną dysleksją indywidualne  wytyczne 

zapisane  w poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach). 

 5.  Uczeń  z  orzeczeniem  o  dysleksji, dysortografii  ma  obowiązek  wykonywania  dodatkowych                                                                                

ćwiczeń ortograficznych.  Warunkiem  zastosowania  złagodzonych  kryteriów  oceniania  prac           

pisemnych  i  dyktand  jest regularne   ( ustalone  z  nauczycielem)  okazywanie   do kontroli  powyższych  

ćwiczeń. 

VII. ZASADY  UDOSTĘPNIANIA PRAC PISEMNYCH  UCZNIOM I RODZICOM 

         1. Prace pisemne ucznia  ( nie  dotyczy zadań domowych zapisywanych w zeszycie)  są 

przechowywane  przez   nauczyciela  w imiennych  teczkach  uczniów cały rok szkolny.                                                                               

          2. Nauczyciel  udostępnia  uczniom  prace pisemne  na lekcji podczas omawiania ich oraz później        

– na prośbę ucznia. 

           3. Prace ucznia  mogą być udostępnione  rodzicom  na ich prośbę (po wcześniejszym ustaleniu 

terminu wglądu do prac dziecka)  podczas zebrań  lub indywidualnie.  

           4. Uczniowie i rodzice mają prawo do wglądu do prac w obecności  nauczyciela uczącego                             

j. polskiego w danej klasie. 

VIII. USTALENIA  KOŃCOWE                                                                                                                                             

1.   Oceniamy: 

 systematycznie 

 rzetelnie 

 sprawiedliwie 
2.   Oceny  są  jawne. 

3.   Uczeń ma prawo   zgłosić  w semestrze 2 nieprzygotowanie  do  lekcji , np. 

 brak pracy domowej 

 brak zeszytu 

 brak pomocy potrzebnych do lekcji 

 niegotowość do odpowiedzi   

      

 Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika skrót „np” 
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4.  Częste braki zadań i zeszytu przedmiotowego (ponad zasadę ustaloną z nauczycielem na zajęciach) są 

odnotowywane w dzienniku lekcyjnym znakiem /-/ i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych. 

  

5.   Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. 

6. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań do odpowiedzi określonego przez nauczyciela, uczeń 

zobowiązany jest do przystąpienia do odpowiedzi na ocenę , jeśli nauczyciel go wywoła . 

7.  Uczeń  powinien  każde  nieprzygotowanie  zgłosić   na  początku  lekcji ( np. po  sprawdzeniu  obecności     

przez  nauczyciela) 

8. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi,  aktywna praca                  w 

grupach może być oceniana   plusami „+”,  a  brak  pracy  minusami  „-”.  Nauczyciel  uczący  w  danej  klasie  

ustala  ilość  plusów i  minusów,  składających  się  na  ocenę  wyrażoną  stopniem.  

9.   Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych  i zaliczeniowych. 

10. Przewidywaną ocenę semestralną i roczną nauczyciel podaje uczniowi  przed radą klasyfikacyjną zgodnie 

z terminem ustalonym przez dyrekcję. 

11. Jeżeli przewidywaną oceną semestralną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek 

poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę  rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie miesiąc 

przed radą klasyfikacyjną. 

12. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być  zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w WSO. 

IX. EWALUACJA  PSO 

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają wpływ: 

nauczyciel, uczniowie, rodzice. 

1. Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku. 

2. Informacje zbierane będą: 

 na podstawie wyników zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i kompetencji, 

 na podstawie wyników prac klasowych, 

 poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami. 
 

 


