
REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA  
I PROMOWANIA UCZNIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA 
W WEJHEROWIE 

WG SYSTEMU ŚREDNIEJ WAŻONEJ  

ze zmianami uwzględniającymi rozpoczęcie zdalnego nauczania oraz zmianami 

wprowadzonymi w roku szkolnym 2020/2021 
 
 

1. Zasady ogólne 
 

Art. 1. 
 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przedstawia uczniom i rodzicom swoje 

wymogi i zasady weryfikacji przyswojonej wiedzy i poziomu umiejętności. 
 
Art. 2. 
 

Wymogi stawiane przez nauczyciela w odniesieniu do każdej z ocen są dołączane do 

realizowanego w danym roku programu nauczania. 
 
Art.3. 
 

Klasyfikowanie śródroczne (na koniec pierwszego semestru) polega na okresowym 

podsumowaniu osiągnięć ucznia. 
 

2. Regulamin oceniania osiągnięć edukacyjnych 
 

Art. 1. 
 

Osiągnięcia edukacyjne w szkole są oceniane według systemu średniej ważonej, zgodnie z 

niniejszym regulaminem. 
 
Art. 2. 
 

§ 1. Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za elementy nadobowiązkowe oraz 

kolejne oceny za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  
§ 2. Laureaci konkursów na poziomie szkolnym lub reprezentacja szkoły otrzymuje ocenę 5 z 
wagą 1.  
§ 3. Laureaci konkursów na poziomie regionalnym otrzymują dodatkowo ocenę 6. 
§ 4. Laureaci konkursów na poziomie wojewódzkim otrzymują dodatkowo ocenę 6. 
 
Art. 3. 
 

Finalistom konkursów i olimpiad na poziomie ogólnopolskim przysługują oceny semestralne 

lub końcowe przewidziane w regulaminie danego konkursu. 
 
Art.4 . 
 

Oceny cząstkowe będą wystawiane według poniższego schematu, a do wyliczania średniej 

ważonej korzystać należy z liczbowego zapisu ich odpowiedników . 
 
 
 
 

 



SKALA OCEN ZE  

SPRAWDZIANÓW 

 

% OCENA WAGA 

0%-29% 1 1 

30% - 37% 1+ 1,5 

38% - 39% 2- 1,75 

40% - 45% 2 2 

46% - 50% 2+ 2,5 

51% - 54% 3- 2,75 

55% - 61% 3 3 

62% - 69% 3+ 3,5 

70% - 74% 4- 3,75 

75% - 80% 4 4 

81% - 87% 4+ 4,5 

88% - 89% 5- 4,75 

90% - 94% 5 5 

95% - 96% 5+ 5,5 

97% - 98% 6- 5,75 

99%-100% 6 6 
 

 

SCHEMAT LICZENIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ: 
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Art. 5. 
 

Ustala się następujące wagi dla elementów obowiązkowych: 

 

a) kartkówka, sprawdzenie wiedzy bieżącej – 2  
b) odpowiedź ustna – 1 
c) domowe prace pisemne – 1 
d) aktywność – 1 
e) praca klasowa/sprawdzian z jednego lub kilku działów – 3 
f) matura próbna – 4 
g) próbny egzamin zawodowy – 4 
h) konstrukcja tekstu literackiego – 3 
i) test czytania ze zrozumieniem – 1 
j) prace projektowe – 1/2/3 

k) W roku szkolnym 2019/2020 dozwolone jest ocenianie pracy zdalnej, po 
wcześniejszym poinformowaniu uczniów oraz poprzez zastosowanie kategorii ocen: 
nauczanie zdalne (waga 1 – aktywność, zadanie, odpowiedź), nauczanie zdalne (waga 
2 - sprawdzian) 

l) W roku szkolnym 2020/2021 w czasie nauczania zdalnego obowiązują kategorie ocen odpowiednie dla 
nauczania stacjonarnego. 

 
Art. 6. 
 

Wagi elementów wynikających ze specyfiki danego przedmiotu zostaną określone przez 

Komisje Przedmiotowe. 



Art. 7. 
 

§1.Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

 

Oceny semestralne 

 

waga ocena 

5,5 ≤s<6,0 celujący 

4,6 ≤ s< 5,5 bardzo dobry 

3,6 ≤s < 4,6 dobry 

2,6 ≤s< 3,6 dostateczny 

1,75 s < 2,6 dopuszczający 

<1,75 niedostateczny 

s- średnia 
§2. Pozytywna ocenę końcowowroczną otrzymuje uczeń którego średnia arytmetyczna wag 
semestralnych wynosi minimum 1,75 – z zastrzeżeniem, że ocenę pozytywną otrzymuje uczeń, 
którego średnia ważona ocen w semestrze drugim wynosi co najmniej 1,6. Ocena końcowa 
jest tożsama z oceną otrzymaną przez ucznia w ostatniej klasie.   

Ocena 
O

semI    OsemII 
  

2 
 

Art. 8. 
 

Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest zdobycie 

minimum 90% sumy zaliczeń elementów obowiązkowych i referatów oraz dodatkowych ocen 

za elementy nadobowiązkowe - z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w art. 2. 
 

Art.9. 
 

§1. Kartkówka trwa nie dłużej niż 15 min. Może obejmować materiał z pięciu ostatnich 

jednostek lekcyjnych lub pracy domowej. Może zostać przeprowadzona bez zapowiedzi na 

każdej godzinie lekcyjnej. 
 

§2. Praca klasowa/sprawdzian może trwać do dwóch godzin lekcyjnych i obejmować materiał 

z jednego lub kilku działów. Może zostać przeprowadzona raz dziennie po jej wcześniejszej 

(co najmniej o tydzień) zapowiedzi. 
 

§3. Sprawdzian/pracę klasową/ kartkówkę uważa się za zapowiedzianą jedynie wtedy, gdy 

zostanie ustnie ogłoszona klasie i wpisana do dziennika lekcyjnego. 
 

§4. W ciągu tygodnia dopuszcza się maksymalnie do trzech prac klasowych/sprawdzianów w danej 

klasie, nie więcej jednak niż jedna tego typu forma pisemna dziennie (nie dotyczy to umówionych 

sprawdzianów/prac klasowych poprawiających ocenę).  

§5. Od roku szkolnego 2020/2021 wprowadza się sprawdzian frekwencyjny, który będzie 

przeprowadzany w sytuacji, gdy frekwencja ucznia z danego przedmiotu nauczania wyniesie 

mniej niż 75%. Sprawdzian taki obejmie zakres materiału za okres, w którym frekwencja spadła 

poniżej 75%.  
 

 



Art. 10. 

 

Prace klasowe/sprawdziany i kartkówki uczeń winien pisać samodzielnie. W przypadku 

nieregulaminowej postawy, np. przepisywania, podpowiadania, itp. uczeń otrzymuje „0” (zero) 

bez możliwości poprawy. 
 

Art. 11. 
 

§1. Prace klasowe/sprawdziany/ zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn 
losowych uczeń nie może napisać ich z całą klasą, to musi to uczynić w terminie 
dwutygodniowym od dnia, w którym odbyła się praca pisemna. Termin takiej pracy ustala 
nauczyciel razem z uczniem. W przypadku niezgłoszenia się ucznia na umówiony termin, i 
unikania napisania sprawdzianu lub kartkówki, otrzymuje on „0” (zero) z wagą przewidzianą 
dla sprawdzianu lub kartkówki. Ocena ta nie podlega poprawie. 
 

§2. Poprawa, która obejmuje taki sam zakres materiału i jest na tym samym poziomie co w 

pierwszym terminie, może być ustna lub pisemna. 
 

§3. Uczeń jest zobowiązany do zaliczenia minimum 2/3 sprawdzianów/prac klasowych 

przeprowadzonych w każdym semestrze. W przypadku chęci podwyższania oceny, zaliczenie 

bądź poprawa sprawdzianów/prac klasowych ma pierwszeństwo przed innymi formami 

oceniania. 
 

§4 Prace projektowe są obowiązkowe. W przypadku niedostarczenia pracy w terminie uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli z powodu usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie 

mógł oddać pracy w terminie, to musi ją złożyć w ciągu dwóch tygodni od momentu ustania 

nieobecności. 

§ 5 Uczniowie, którzy otrzymają ocenę niedostateczną z nauczania zdalnego  mogą 

poinformować nauczyciela o chęci jej poprawienia. Nauczyciel ustala indywidualną formę 

poprawy oceny niedostatecznej. 

 

Art. 12. 
 

§1. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o wynikach prac pisemnych w terminie 

nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia ich napisania. W przypadku prac 

klasowych/sprawdzianów z języka polskiego termin ten wynosi 3 tygodnie.  
§2. Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do prac pisemnych, które 
przechowuje się w szkole do końca semestru. 
 

Art. 13. 
 

§1. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie.  
§2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy pracy klasowej/sprawdzianu napisanych na 
ocenę niedostateczną , w terminie dwóch tygodni od dnia rozdania sprawdzonych prac. 
§3. Ocena ze sprawdzianu czytania ze zrozumieniem nie podlega poprawie. 
§4. Ocena ze sprawdzianu rozumienia ze słuchu nie podlega poprawie.  
§5. Uczeń, który nie wykorzystuje ustalonych z nauczycielem terminów popraw, nie ma 
możliwości poprawiania prac na tydzień przed końcem klasyfikacji semestralnej lub rocznej.  
  



Art. 14. 

Uczniowie klas maturalnych są zobowiązani do pisania prac klasowych/sprawdzianów / 

kartkówek powtórzeniowych obejmujących cały program nauczania z przedmiotów, które 

zadeklarowali do zdawania na egzaminie maturalnym. 

Art. 15. 

W przypadku poprawy pracy pisemnej, do obliczenia uwzględnia się wyłącznie ocenę z 
poprawy.  

Art. 16. 

§1. Uczeń ma prawo, bez konsekwencji w postaci ocen, zgłosić dwa razy w semestrze 

nieprzygotowanie do lekcji, czyli brak zeszytu, podręcznika lub tekstu literackiego, brak 

zadania domowego, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, jeśli tygodniowy wymiar godzin 

danego przedmiotu wynosi co najmniej 2 h. Przy wymiarze 1 godziny tygodniowo uczniom 

przysługuje jedno nieprzygotowanie. 

§2. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji. 

§3. Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek. 

Art. 17. 

§1. Brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub tekstu literackiego skutkuje każdorazowo 

przyznaniem oceny niedostatecznej z wagą 1, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w art.16 

§2. Ocen uzyskanych w ten sposób nie można poprawiać. 

Art. 18. 

Na zakończenie semestru nie przewiduje się pracy końcowej czy zaliczeniowej. 

Art. 19. 

Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów z regulaminem oceniania i 

klasyfikowania  

Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów ze zmianami w regulaminie dotyczącymi 

zdalnego nauczania. 

Art. 20. 

Oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. 


