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STATUT Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze 

TEKST UJEDNOLICONY    
  Zielona Góra, 30 sierpnia 2022 r. 

 
Dział VI Szkoła 

Rozdział 7 Ocenianie wewnątrzszkolne (fragmenty) 

                                                                                                                                                                                        
 

 

§ 97. 1. W klasach IV-VIII obowiązuje system oceniania oparty na tzw. średniej ważonej. 

 

2. Do obliczania średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen: 

 

1) waga 10; 

 

2) waga 5; 

 

3)  waga 4; 

 

4)  waga 3; 

 

5)  waga 2; 

 

6)  waga 1. 

 

3. Ocenianie wiedzy i umiejętności powinno być systematyczne i obejmować różne formy, przy 

czym  ocenom cząstkowym nadawane są następujące wagi: 

 

Kategoria Waga Kolor 

Testy, sprawdziany, prace klasowe 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach rejonowych 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych 4 czarny 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 4 czarny 

Kartkówka 3 zielony 

Odpowiedź ustna (obejmuje 3 ostatnie lekcje) 3 zielony 

Wypracowanie klasowe 3 zielony 

Dyktando 2 fioletowy 

Aktywność 2 fioletowy 

Zadanie domowe dla chętnych, zadanie długoterminowe, 

wypracowanie domowe, prezentacja 2 fioletowy 

Czytanie ze zrozumieniem na lekcji języka polskiego 2 fioletowy 

Odpowiedź ustna na lekcji z bieżącego tematu 1 niebieski 

Zadanie domowe 1 niebieski 

Praca w grupach na lekcji 1 niebieski 

Przygotowanie do lekcji, praca na lekcji języka angielskiego i języka 

polskiego 1 niebieski 

Projekt na lekcjach języka angielskiego 1 niebieski 

Recytacja wiersza 1 niebieski 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 niebieski 

Laureat konkursu wojewódzkiego 10 czerwony 
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   3a. W trakcie pracy zdalnej obowiązują następujące wagi: 

 

Kategoria ocen Przykładowe formy ewaluacji Waga Kolor 

Testy, sprawdziany, prace klasowe testy Google, wypracowania, 

platformy edukacyjne,       

WSiPnet 

 

3 czerwony 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń fotografie 2 niebieski 

Kartkówka, odpowiedź ustna (obejmuje 3 

ostatnie lekcje) 

 

 

 

m.in. testy Google, platformy 

edukacyjne 

 

2 
zielony 

Zadanie domowe dla chętnych, zadanie 

długoterminowe, wypracowanie domowe, 

prezentacja, projekt 

fotografie, skany, pliki pdf 2 fioletowy 

Aktywność 

(kryteria ustalone przez 

nauczyciela/przedmiotowca 

- z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu, 

np. “ilość plusów”). 

Informacja adresowana do ucznia - 

przed rozpoczęciem pracy. 

systematyczne korzystanie z 

platform edukacyjnych, m.in. z 

Eduelo, aktywność w trakcie 

lekcji on-line 

1 niebieski 

 

4. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe wyrażone są w skali:  

 

1) stopień celujący - 6 (cel); 

 

2) stopień bardzo dobry - 5 (bdb); 

 

3) stopień dobry - 4 (db); 

 

4) stopień dostateczny - 3 (dst); 

 

5) stopień dopuszczający - 2 (dps); 

 

6) stopień niedostateczny - 1 (ndst). 

 

5. Przy ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków „+” oraz „- ‘. 

 

6. Oceny bieżące z prac pisemnych ustalane są według progów procentowych:  

 

1)   0% – 33%  - niedostateczny; 

 

2)  34% – 50% -  dopuszczający; 

 

3)  51% – 74% -  dostateczny; 

 

4)  75% – 90%  - dobry; 

 

5)  91% – 98%  - bardzo dobry; 

 

6)  99% – 100%  -  celujący.  

 

§ 98.  1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

określonym przez dyrektora, zawartym w kalendarzu roku szkolnego i przedstawionym na wrześniowym 

posiedzeniu rady pedagogicznej.  

 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz 

oceny zachowania. 
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4. Klasyfikacja  roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 

szkolnym  

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz 

oceny zachowania. 

 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w programowo najwyższej klasie - ósmej. Składają się na 

nią roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz  z zachowania, ustalone w klasie najwyższej 

oraz roczne oceny  

z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach niższych. 

 

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych ustalona jest na podstawie 

bieżącego oceniania postępów ucznia.  Średnia ważona stanowi wskazówkę przy wystawianiu ocen 

klasyfikacyjnych. Oceny klasyfikacyjne  nie mogą być niższe niż wskazanie średniej ważonej, dla której 

ustalone są następujące progi: 

 

Średnia ważona Ocena 

5,40 – 6,00 celujący 

4,70 -  5,39 bardzo dobry 

3,70 -  4,69 dobry 

2,70 -  3,69 dostateczny 

1,80  - 2,69 dopuszczający 

     0 -  1,79 niedostateczny 

 

7. Ocena roczna nie może być niższa niż wskazanie średniej arytmetycznej średnich ważonych za 

I i II okres według określonych  progów w ust. 6.  

 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  ustalają   nauczyciele   prowadzący   poszczególne   

zajęcia,   a  ocenę zachowania – wychowawca klasy. 

 

9. Nauczyciel przy ustalaniu oceny końcowej bierze pod uwagę postęp lub regres ucznia w nauce, 

jego stosunek do przedmiotu, dodatkowe osiągnięcia.  

 

10. Dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej poszczególni nauczyciele informują 

ustnie uczniów, a wychowawcy pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach  klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz  zachowania. 

 

11. Na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, uczniowie zagrożeni oceną 

niedostateczną oraz ich rodzice (pisemnie) informowani są o grożącej negatywnej ocenie. 

 

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 

tylko                    w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

13. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

rocznej, uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne z zastrzeżeniem §102 

ust.11. W przeciwnym razie powtarza klasę. 

 

14. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen, co najmniej 4,75 (a uczeń klasy ósmej również z zajęć, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo 

szkolne promocyjne (ukończenia Szkoły) z wyróżnieniem. 

 

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się śródroczne (roczne) oceny z tych zajęć. 

 

16. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

międzywojewódzkim otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

 


