
1. W trakcie nauki w szkole uczeń  otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne - na koniec pierwszego pó łrocza i roczne - na zako ńczenie roku 
szkolnego, 

b) końcowe - są  to oceny po zako ńczeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 
końcowe są  równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kszta łcenia lub 
ustalone są  w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzaj ącego w 
ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad 
i konkursów uprawniaj ących do uzyskania oceny celuj ącej. Ocenę  końcową  
zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwy ższej. 

148. Jawność  ocen. 

1. Oceny są  jawne dla ucznia i jego rodziców J opiekunów prawnych. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiej ętności lub wiadomo ści ucznia 
podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego oraz zeszytu ucznia / dzienniczka ucznia/ 
bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 
wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane s ą  do wglądu uczniom na zaj ęciach 
dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz dziennika 
elektronicznego. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) maj ą  możliwość  wglądu w pisemne prace swoich 
dzieci: 

1) na najbliższym po sprawdzianie dy żurze nauczycieli; 
2) na zebraniach ogólnych; 
3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 
4) podczas indywidualnych spotkań  z nauczycielem; 

149. Uzasadnianie ocen. 

1. Nauczyciel uzasadnia ka żdą  bieżącą  ocenę  szkolną . 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiej ętności nauczyciel uzasadnia 
ustnie w obecno ści klasy, wskazuj ąc dobrze opanowaną  wiedzę  lub sprawdzaną  
umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zako ńczenie lekcji 
uczeń  ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. 
Nauczyciel realizuje pro śbę  ucznia najpó źniej w terminie dwóch dni od daty jej 
skierowania. 

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomo ści i umiej ę tności 
ucznia uzasadniane s ą  pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzj ę  pracy 
zawieraj ącą  następujące tre ści: 
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Imię  i nazwisko ucznia 

Data sprawdzianu: 

Dział : 

Ocena 

Sprawdzaniu podlega ło: Uwagi/ 
pkt 

A1 ...................................................................... ..................... 
wiadomości Zapami ętywanie 

wiadomo ści2 ...................................................................... ....................... 
3. 	..................................................................... ....... 
1 	...................................................................... ..................... 

B Zrozumienie 
wiadomości  

Stosowanie 1 ...................................................................... 
umiej ę tno ści C wiadomo ści ....................... 

w sytuacjach 
typowych  

1 	...................................................................... ..................... 
D Stosowanie ....................... 

wiadomo ści w 
sytuacjach 
problemowych 

Zalecenia do pracy 

................................ 

Podpis nauczyciela 

4. W przypadku wątpliwości uczeń  i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego 
uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel 
przekazuje bezpo średnio zainteresowanej osobie pracy przez nauczyciela w czasie 
konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych 
spotkań  z rodzicem. 

§ 150. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , nale ży w szczególności 
brać  pod uwagę  wysiłek wkładany przez ucznia w wywi ązywanie się  z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zaj ęć, a w przypadku wychowania fizycznego - tak że 
systematyczno ść  udziału w zajęciach oraz aktywno ść  ucznia w dzia łaniach 
podejmowanych przez szko łę  na rzecz kultury fizycznej. 

§ 151. Tryb oceniania i skala ocen. 
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