
Aneks do

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 

W ZESPOLE SZKOLNO -_PRZEDSZKOLNYM NR 6
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

W obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 15
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6  w Wodzisławiu Śl. wprowadza się następujące

zmiany:
   

      1. W rozdziale I w §2 dodaje się ustęp  5  , który otrzymuje brzmienie:
" Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje  programy
nauczania  te  same,  które  obowiązują  w  danym  oddziale  tylko  odpowiednio
dostosowane  do  jego  indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  i możliwości
psychofizycznych.  Nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów opracowują  dla  ucznia
wymagania  i  dostosowania  edukacyjne,  które  są  podstawą  oceny  jego  postępów w
nauce.

     2. W rozdziale II w §3 dodaje się ustęp 10
"Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 
szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę
 ("religia/etyka ----"), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast uczeń 
zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na 
świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego 
przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

 wprowadza się następujące zmiany:

3.  W rozdziale V w  § 15  dodaje się następujące  ustępy:

7.Ustala się następujące wagi dla otrzymanych ocen w szkole podstawowej:
 3 – sprawdzian, praca klasowa, test, dyktando wraz z regułami ortografii,

            osiągnięcie w konkursie, zawodach sportowych  międzyszkolnych.
 2 – kartkówka, odpowiedź ustna, recytacja, forma wypowiedzi,
 1 – praca na lekcji, aktywność, zadanie domowe

8. Średnia ważona jest wskazówką dla nauczyciela przy wystawianiu oceny semestralnej 
i końcowej wg skali:

 1,65 – 2,64  stopień dopuszczający
 2,65 – 3,64  stopień dostateczny
 3,65 – 4,64  stopień dobry
 4,65 –5,00   stopień bardzo dobry



9. Jeśli uczeń  nie osiągnie średniej wyznaczonej skalą, a wykazał się systematycznością i 
pracowitością, nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę. 

10. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen otrzymanych w całym roku szkolnym 

4.  W rozdziale XII  § 34  ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

"Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne:
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń , który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,
b) wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta  z różnych źródeł

wiedzy,
c) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i dąży do rozwiązania problemu,
d) w sposób twórczy rozwiązuje zadania,
e) podejmuje działania z własnej inicjatywy,
f) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych, międzyszkolnych i innych.

 Ocenę bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania,
b) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania różnych

problemów,
d) pracuje samodzielnie i starannie,
e) rzadko popełnia błędy,
f) jasno  i  logicznie  rozumuje,  potrafi  zaplanować  i  odpowiedzialnie  wykonać

zadanie.

Ocenę dobry (4) otrzymuje  uczeń , który :
a) opanował  podstawowe   wiadomości   i  umiejętności  określone  programem

nauczania,
b) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
c) samodzielnie i starannie rozwiązuje typowe zadania,
d) w niewielkim stopniu korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych

problemów,
e) czasami popełnia błędy,

Ocenę dostateczny (3)otrzymuje  uczeń , który :
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
b) najczęściej samodzielnie, ale nie zawsze staranni rozwiązuje typowe zadania,
c) często popełnia błędy,
d) korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów.

Ocenę dopuszczający (2) otrzymuje  uczeń , który :
a) ma  braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  określonych  w  podstawie

programowej,
b) pracując  samodzielnie  popełnia  wiele  błędów,  potrzebuje  pomocy  nauczyciela,

często nie rozumie polecenia,
c) pracuje niestarannie,



d) często potrzebuje zachęty do działania, nie zawsze kończy pracę.

Ocenę niedostateczny (1) otrzymuje  uczeń , który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz

najbardziej użyteczne,
b) nie rozumie elementarnych pojęć,
c) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela.

 

5.Pozostałe postanowienia WSO nie ulegają zmianie.

6.Aneks do WSO przyjęto uchwałą nr 2/14/15    Rady Pedagogicznej z dnia 15 IX 2014r.    

7.Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia  uchwały tj.15 IX 2014r. 

 


