
KARTA OCENIANIA 

opracowana  w oparciu o zasady zawarte w Szkolnym Systemie Oceniania (SSO)obowiązującym w Zespole Szkół nr 1 
im. Jana Pawła II w Przysusze, którą kierują się oceniający nauczyciele. 

1. Wychowawcy klas pierwszych informują uczniów na godzinach wychowawczych oraz rodziców na pierwszym zebraniu o zasadach SSO. 
2. Informacje o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania  uczniowie otrzymują na pierwszych zajęciach. 
3. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów). 
4. Postawy uczniów i cechy ich osobowości nie powinny mieć wpływu na oceny z poszczególnych przedmiotów. 
5. Oceny powinny być wystawiane systematycznie i obiektywnie. 
6. Wymagania edukacyjne powinny być dostosowane do specyficznych trudności w uczeniu się, w oparciu o opinię  Poradni  Psychologiczno 

– Pedagogicznej. 
7. Nauczyciele powinni stosować różnorodne formy sprawdzania wiedzy. 
8. Sprawdziany pisemne zapowiadane są przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (stosowna informacja  wpisywana jest do dziennika) 
9. W tygodniu mogą się odbyć trzy zapowiedziane sprawdziany pisemne, a w danym dniu tylko jeden. 
10. Zapowiedziane sprawdziany pisemne są obowiązkowe. 
11. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym zobowiązany jest napisać go na najbliższej lekcji  lub w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 
12. Unikanie sprawdzianów i pisanie ich w dodatkowych terminach ma wpływ na ostateczną ocenę z danego przedmiotu. 
13. W przypadku udokumentowanej (stwierdzonej) ucieczki ze sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 
14. Inne formy sprawdzające wiedzę z ostatnich trzech lekcji i stosowane zamiast odpowiedzi ustnej nie muszą być zapowiadane i może być 

ich tyle, ile jest w danym dniu lekcji. 
15. W.w. inne formy sprawdzające wiedzę mogą się odbywać także w dniu zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych. 
16. Wszystkie sprawdziany powinny być ocenione przez nauczyciela w czasie 1-2 tygodni. 
17. Uczeń powinien otrzymać sprawdzoną pracę pisemną do wglądu. 
18. Nauczyciele zobowiązani są do omówienia sprawdzianów. 
19. Sprawdzone prace przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego, czyli  do dnia 31 sierpnia. 
20. Rodzice (opiekunowie) maja prawo wglądu do ocenionych prac. 
21. O możliwościach i formach poprawy ocen ze sprawdzianów decyduje nauczyciel. 
22. Odbywanie się w danym dniu zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych nie jest podstawą do zwolnienia z odpowiedzi ustnych. 
23. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (ilość i zasady ustala nauczyciel). 
24. Prawo to może być cofnięte w przypadku stwierdzenia lekceważenia obowiązków z danego przedmiotu, ucieczek, niewłaściwego 

zachowania się na  lekcjach. 
25. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w semestrze. 
26. Największą rangę posiadają oceny uzyskane z pisemnych sprawdzianów i prac klasowych 
27. O możliwościach poprawy oceny semestralnej decyduje nauczyciel. 
28. Przy wystawianiu oceny rocznej brana jest pod uwagę ocena z pierwszego semestru. 
29. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę głównie wysiłek i wkład pracy ucznia, a nie osiągane wyniki. 
30. O przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych i rocznych oraz ocenach zachowania uczniowie informowani są na miesiąc   
          przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  
31. O przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych rodzice informowani są pisemnie  na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedago-         
          gicznej przed końcem roku szkolnego. Wychowawcy klas zobowiązani są do umieszczenia w dzienniku lekcyjnym stosownego wpisu. 
32. O możliwościach i formie  poprawy tych ocen decyduje nauczyciel. 
33. W przypadku nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu przekraczających 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, uczeń nie jest 

klasyfikowany z tego przedmiotu. 
34. Uczniowie mają prawo do egzaminów klasyfikacyjnych poprawkowych oraz sprawdzających (w przypadku gdy ocena klasyfikacyjna 

została ustalona niezgodnie z prawem) – szczegóły procedury ich przeprowadzenia znajdują się w WSO. 
35. Oceny zachowania uczniów dokonuje wychowawca, ocena ta jest ostateczna. 
36. Wychowawca zobowiązany jest przekazać rodzicom (opiekunom) informacje o osiągnięciach ucznia przynajmniej trzy razy w roku 

szkolnym. 
37. Informowanie się w sprawie bieżących osiągnięć i postępów uczniów spoczywa na ich rodzicach (opiekunach) – szkoła udostępnia 

informacje w dniach i w godzinach swojej pracy. 
38. Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów nauczania zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania 

(PSO),  które posiadają wszyscy nauczyciele danych przedmiotów. 
39. Zastrzeżenia w sprawie ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania mogą być składane w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych. 

 

Szczegółowe informacje o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania, zawarte w Statucie Szkoły. 
 


