Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2019 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bukowiu z dnia 20.09.2019 r.

1. W kasach IV-VIII przy ustalaniu ocen półrocznych i końcoworocznych uwzględnia się
przedziały średniej ważonej ocen cząstkowych oraz zaangażowanie ucznia, aktywność,
systematyczność w uczeniu się, stosunek do przedmiotu, postępy w nauce, potencjał
ucznia.
2. Przyjęto następujące wagi ocen cząstkowych dla poszczególnych form sprawdzających
wiedzę i umiejętności.
Forma aktywności
Waga
oceny
cząstkowej
5
 Prace klasowe (sprawdzian po dziale)
 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (etap
wojewódzki)
 Prace konkursowe
















Osiągnięcia w konkursach (etap gminny, powiatowy)
Projekt edukacyjny
Kartkówki z cyklu tematycznego, krótkie sprawdziany
Prezentacja multimedialna
Odpowiedź ustna
Prace samodzielne na lekcji
Zadania dodatkowe
Udział w konkursach szkolnych
Praca w grupie
dyktanda
udział w apelu tematycznym
zadania domowe
aktywność
zeszyt
praca w grupie i samodzielna na lekcji niewymagająca
dużego zaangażowania

Wychowanie fizyczne:
Forma aktywności







4
3
2

1

Waga
oceny
5
aktywne uczestnictwo w zajęciach
4
systematyczność
aktywność dodatkowa (udział w zawodach sportowych, pomoc 3
przy organizacji imprez szkolnych o charakterze rekreacyjnym,
prowadzenie gazetki, kroniki, pisanie artykułów)
2
wiadomości- terminowe oddawanie zadań z zakresu wiadomości
umiejętności- prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie
technika
indywidualna
gry,
wykonywania
elementów 1
gimnastycznych i innych

Religia
Forma aktywności
 służba liturgiczna
 osiągnięcia w konkurach gminnych
 kartkówki
 odpowiedź ustna
 udział w konkursach szkolnych
 prace domowe
 aktywność
 praca w grupie
 zeszyt
 piosenki

Waga oceny
5
4
3
2
1

Plastyka
Forma aktywności
 osiągniecia w konkursach na etapie wojewódzkim
 prace plastyczne na lekcji
 osiągnięcia w konkursach na etapie gminnym
 prace plastyczne domowe
 referaty
 prezentacje multimedialne
 kartkówki, testy
 konkursy szkolne
 udział w konkursach
 aktywność
 prace domowe
 zeszyt
Muzyka
Forma aktywności
 Reprezentowanie szkoły w konkursach
 Gra na instrumencie- flet
 Śpiew solo
 Udział w zajęciach dodatkowych
 Prace domowe
 Zeszyt
 Praca w grupie
 Aktywność na lekcji
 Przygotowanie do lekcji

Waga oceny
5
4
3

2
1

Waga oceny
5
4

3
2

3. Ocenie z poprawy przyporządkowujemy tę samą wagę.
4. Wagę dodatkowych kategorii ocen wynikających ze specyfiki przedmiotu ustalają
nauczyciele uczący, ujmują w PSO i wprowadzają do e-dziennika.
5. Oceny na półrocze i koniec roku wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen
cząstkowych wg następującego schematu:

Średnia ważona
5,75 - 6,00
4,75 - 5,74
3,75 - 4,74
2,75 - 3,74
1,75 - 2,74
0 - 1,74

Ocena
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
niedostateczny

6. Nauczyciel danego przedmiotu może podwyższyć lub obniżyć ocenę półroczną lub na
koniec roku względem średniej ważonej uwzględniając indywidualne predyspozycje
ucznia.

