Regulamin stosowania średniej ważonej w ocenianiu w klasach IV-VIII w Szkole
Podstawowej w Zajeziorzu.
1. Podstawą do wystawienia oceny półrocznej oraz oceny końcoworocznej w Szkole
Podstawowej w Zajeziorzu w klasach IV – VIII jest średnia ważona obliczona w
następujący sposób:
a) Każdej ocenie cząstkowej oraz ocenie półrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną,
oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
b) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną lub końcoworoczną
następująco:
średnia

stopień

< 1,75

niedostateczny

1,76 – 2,60

dopuszczający

2,61 – 3,60

dostateczny

3,61 – 4,60

dobry

4,61 – 5,49

bardzo dobry

5,50 – 6,00

celujący

c) Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma
możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej
części materiału.
d) Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac
poprawianych lepsza ocena wlicza się do średniej.
e) Formy aktywności i ich waga określone są następująco:
L.p. Formy aktywności

Waga

Kolor

1

Pace klasowe, sprawdziany cało działowe

3

czerwony

2

Finalista lub laureat konkursów wojewódzkich i
ogólnopolskich, powiatowych, gminnych,
międzyszkolnych

3

czerwony

3

Sprawdziany zapowiedziane

2

zielony

4

Sprawdziany niezapowiedziane, kartkówki

2

zielony

5

Projekty

2

zielony

6

Wypowiedź ustna

2

zielony

7

Praca pisemna (wypracowanie)

2

zielony

8

Aktywność

1

czarny

9

Prace domowe

1

czarny

10

Umiejętność współpracy w grupie

1

czarny

11

Ćwiczenia praktyczne

1

czarny

f) Ze względu na specyfikę przedmiotów: zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, na których wykonywanie
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zadań polega przede wszystkim na sprawdzaniu praktycznych umiejętności nauczyciele
będą przyporządkowywać wagę 1. Nauczyciel może wyznaczyć dodatkowe kryterium
dla określonej pracy, ale wcześniej powiadamia o tym uczniów. W przypadku w/w
przedmiotów nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie i wkład ucznia w
wykonywane zadania.
3. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne
kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.
4. Prace klasowe (testy) sprawdziany są obowiązkowe.
5. Poprawa sprawdzianów i prac klasowych odbywa się tylko raz w przypadku otrzymania: 
oceny niedostatecznej i dopuszczającej, w terminie ustalonym przez nauczyciela.
6. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
7. Nieprzygotowanie do lekcji może być zgłaszane (przed lekcją) – bez negatywnych
konsekwencji – do 3 razy w półroczu.
8. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego (zeszytu ćwiczeń) i
uzupełnianie notatek (do 3 dni nieobecności – na bieżąco, powyżej 3 dni – w ciągu
tygodnia). Zadania terminowe (z wyznaczonym terminem wykonania) po upływie
wyznaczonego terminu nie podlegają ocenie i poprawie.
9. Uczeń nieobecny na pracach pisemnych pisze w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
10. Zasady „fair play” obowiązujące na lekcji: nie ściągamy i nie podpowiadamy, jesteśmy
uczciwi, życzliwi, tolerancyjni, wyrozumiali, służymy radą i pomocą innym.
11. Testy diagnostyczne – wynik uzyskany przez ucznia wyrażony jest w procentach i wpisuje
się go do dziennika, ale nie ma on wpływu na ocenę półroczną / roczną.
12. Do oceny półrocznej/ rocznej liczymy wszystkie uzyskane przez ucznia oceny.
13. Do dziennika wpisujemy oceny odpowiednim kolorem z podziałem na poszczególne wagi.
14. Wymagania na ocenę cząstkową: celującą, bardzo dobrą, dobrą, dostateczną, dopuszczającą
– zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO) oraz Przedmiotowym
Systemie Oceniania (PSO).
15. Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę,

sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag. Jeśli jakaś waga
została użyta kilka razy to tyle samo razy trzeba ją dodać do sumy.
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16. Zasady zawarte w regulaminie nie powodują zmian pozostałych ustaleń zawartych w
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, oraz Statucie.
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