
AKTUALIZACJA  WSO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

1. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów będą przedstawione uczniom na 

pierwszych zajęciach. W klasach 1, 2, 3 i 4 dzieci otrzymają kartki z ogólnymi 

wymaganiami, które będą wklejone do zeszytu ucznia i podpisane przez rodzica. Podczas 

pierwszego zebrania z rodzicami wychowawcy wszystkich klas przekażą informacje 

dotyczące szczegółowych wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz 

wagi ocen w dzienniku elektronicznym i progi procentowe na poszczególne stopnie. 

2. Ocena celująca wynika z systemu oceniania i nie dotyczy tylko i wyłącznie materiału 

wybiegającego poza podstawę programową. Uczeń nie musi wykazać się wiedzą 

wykraczającą poza podstawę programową, aby uzyskać ocenę celującą. Uczeń otrzymuje 

ocenę celującą z poszczególnych przedmiotów, jeśli uzyska wynik 100% z prac pisemnych 

i wypowiedzi ustnych, wykonując zadania z zakresu podstawy programowej o najwyższym 

stopniu trudności. 

3. Wagi ocen przy wpisie do dziennika elektronicznego ustalają nauczyciele w zespołach 

przedmiotowych.  

4. Poprawa ocen: 

 uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej np. test, sprawdzian, kartkówka w 

terminie do dwóch tygodni, maksymalnie dwa razy, 

 uczeń ma prawo do poprawy oceny z odpowiedzi ustnej i zadania domowego na dwóch 

kolejnych lekcjach, 

 ocena sprzed poprawy otrzymuje wagę odpowiednio niższą i zostaje wpisana jako   

 „ocena przed poprawą”, 

 wszystkie oceny z poprawy będą wpisywane do dziennika. 

5. Zasady dotyczące wpisywania „nb” w dzienniku elektronicznym: 

 jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, kartkówce lub innej pracy pisemnej w miejscu 

oceny w dzienniku elektronicznym wpisuje się „nb”. Znak ten nie obniża średniej ocen 

jednak jest brany pod uwagę przez nauczyciela przy wystawieniu oceny na I półrocze oraz 

na koniec roku. 

 uczeń ma prawo napisać zaległą pracę pisemną w terminie do 30 dni. Jeśli absencja była 

dłuższa nauczyciel, na prośbę ucznia, może wydłużyć termin zaliczenia. 

PROGI PROCENTOWE 

SKRÓCONA SKALA OCEN 

0 – 29% niedostateczny 

30 – 49% dopuszczający 

50 – 74% dostateczny 

75 – 89% dobry 

90 – 99% bardzo dobry 

100% celujący 



 

ROZSZERZONA SKALA OCEN 

0 – 29% niedostateczny 

30 – 36% -dopuszczający 

37 – 43% dopuszczający 

44 – 49% +dopuszczający 

50 – 58% -dostateczny 

59 – 67% dostateczny 

68 – 74% +dostateczny 

75 – 80% -dobry 

81 – 85% dobry 

86 – 89% +dobry 

90 – 93% -bardzo dobry 

94 – 97% bardzo dobry 

98 - 99% +bardzo dobry 

100% celujący 

 

 

 

 


