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PRZEDMIOTOWYE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 

 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim.  

Szkoła Podstawowa.                                        

System oceniania opracowano na podstawie: 

•  Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania zwartych w Statucie Szkoły, 

•  Realizowanego w szkole programu nauczania przyrody w klasie VI szkoły podstawowej -  

„Tajemnice przyrody” w klasie IV. 

•  Podręczników do nauczania przyrody w klasie 4 Nowa Era „Tajemnice przyrody”.  

I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem. 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, z uwzględnieniem jego 

możliwości intelektualnych (uwzględnia wskazówki pedagoga i psychologa szkolnego oraz 

zalecenia dotyczące wymagań i dostosowań edukacyjnych określone w opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej). 

2.  Wszystkie stosowane  formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są dla ucznia obowiązkowe. 

3.  Prace pisemne - testy i sprawdziany z działu, są zapowiadane i uzgadniane z uczniami z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu sprawdzanej wiedzy. 

4.  Kartkówki i krótkie sprawdziany obejmujące materiał z jednej do trzech lekcji nie muszą być 

przez nauczyciela zapowiadane. 

5.  Uczeń nieobecny na sprawdzianie po dziale z powodu dłuższej nieobecności np. choroby ma 

obowiązek napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż w ciągu 

dwóch tygodni po powrocie do szkoły). 

ó. Uczniowi, który notorycznie unika zapowiedzianych prac pisemnych lub nie usprawiedliwi 

(zaraz po przyjściu do szkoły) jednodniowej nieobecności w dniu sprawdzianu, nauczyciel ma 

prawo zlecić pisanie pracy zaraz w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły lub w dowolnie 

ustalonym przez siebie terminie. 

7.  Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez tydzień (nie dotyczy prac pisemnych zapowiedzianych w czasie obecności ucznia w 

szkole). 

8.  Uczeń w ciągu półrocza ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji. 

Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów oraz okresu  1 miesiąca przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

9.  Przez nie przygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej lub zeszytu 

przedmiotowego lub zeszytu  ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

niezbędnych do lekcji (o przyniesienie których prosił nauczyciel). Uczeń, który zgłosił nie 

przygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji. 

10.  Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu uczeń otrzymuje za każde nie przygotowanie 

do lekcji ocenę niedostateczną, która jest tak samo ważna jak pozostałe oceny (nie dotyczy 

to nie przygotowania usprawiedliwionego z powodu sytuacji losowej ucznia). 

11.  Uczeń, który jest nieobecny jeden dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następną lekcję 

realizowany w tym czasie materiał programowy oraz uzupełnić notatki w zeszycie 

przedmiotowym. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole termin nadrobienia 

zaległości i uzupełnienia notatek w zeszycie uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem. 

12.  Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej, rocznej nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych z wyjątkiem trybu uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

wyższej niż przewidywana. W uzasadnionych, losowych przypadkach nauczyciel może 

wyrazić zgodę na pisanie przez ucznia dodatkowego sprawdzianu. 

13.  Uczeń ma obowiązek estetycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy, a wszelkie rysunki 

wykonywać starannie i estetycznie oraz w  kolorze. 

14.  Uczeń ma prawo do poprawy (jeden raz) każdej otrzymanej oceny z pracy pisemnej, ocena 

z poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego obok pierwszej oceny i przy 
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klasyfikacji ucznia brane są pod uwagę obie oceny. 

Poprawa pracy pisemnej odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

15.  Kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe nie podlegają poprawie.  

16.  Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i ocenienia prac pisemnych w ciągu 3 dni od 

daty ich przeprowadzenia. Czas ten może się przedłużyć o przypadające w tym czasie 

święta i dodatkowe dni wolne od pracy. 

17. Na początku każdego działu nauczyciel formułuje cele „na co będzie zwracał uwagę” podczas 

jego realizacji. 

18.  O otrzymanej ocenie ze sprawdzianu uczeń informuje rodzica zapisując w zeszycie notatkę, 

która zawiera: 

• poziom wykonania pracy, umiejętności, które uczeń opanował i te, z którymi ma 

problem, nad czym powinien popracować  oraz otrzymaną ocenę. 

19. Nauczyciel stosuje elementy oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede 

wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form 

oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane 

umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej; 

20. Uczniowie zostają zapoznani szczegółowo z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania z 

Przyrody na pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym. Na bieżąco, nauczyciel 

przypomina o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne przy uzasadnianiu wystawianych uczniom ocen oraz przy klasyfikacji śródrocznej i 

rocznej.  

21. Oceny  bieżące z wypowiedzi ustnych, wykonanie pracy dodatkowej w postaci prezentacji, 

folderu nauczyciel uzasadnia w formie ustnej. Natomiast prace pisemne podsumowujące 

działy z przedmiotu uzasadnia w formie pisemnej. Uzasadnienie uczeń wkleja do zeszytu. 

22. Działania te mają na celu wspieranie uczniów w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju 

oraz motywowaniu do dalszej pracy. 

23.  Nauczyciel udostępnia rodzicom prace do wglądu w kontaktach indywidualnych lub na 

zebraniach. 

24.  Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje do 31 sierpnia br. 

 

II.  Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów. 

1.  Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

• prace pisemne - sprawdziany godzinne (obejmują umiejętności z zakresu danego 

działu), testy (obejmują umiejętności z zakresu części danego działu, które są 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

•  sprawdziany krótkie (10-15 min), kartkówki (obejmują treści z ostatnich trzech lekcji) 

nie są zapowiadane, 

•  odpowiedzi ustne, 

• prace domowe, 

•  prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego, 

•  praca z materiałami pomocniczymi (mapa, wykres, kompas, itp.) 

•  prace długoterminowe (gromadzenie okazów, plansze, foldery, zielniki, plakaty itp.), 

zadania praktyczne np. hodowle, ćwiczenia z przyrządami, 

• inne formy aktywności np. udział w konkursach przyrodniczych wykonywanie pomocy 

dydaktycznych,….,  

•  przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji rozumiana jako wypowiedzi ucznia na 

omawiane tematy, zgłaszanie się do odpowiedzi, praca w grupie, 
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•  inne formy kontroli uzgodnione z uczniami. 

2. Największą wagę ma ocena za pracę samodzielną na lekcji,  bieżącą aktywność na 

lekcji,  analizowanie i wnioskowanie, wykorzystywanie zdobytej wcześniej wiedzy do  

dalszej nauki. 

 

III.  Wymagania na ocenę 

1. Ocenianie odbywa się zgodnie z WZO w skali sześciostopniowej oraz z elementami oceniania 

wspierającego. Przy ocenach bieżących dopuszcza się „+”  i „ – ’’. 

2.Przy odpowiedzi ustnej nauczyciel zadaje uczniowi pytania z zakresu wymagań 

podstawowych i ponadpodstawowych (zgodnie z własnym planem dydaktycznym 

przewidzianym dla danej klasy) i w zależności od udzielonej odpowiedzi stawia 

odpowiednią ocenę uzasadniając ją. 

3.Aktywność na lekcji oceniana jest znakiem „+”, za trzy takie znaki uczeń otrzymuje ocenę 

bdb, trzy znaki „-”( brak zadań, brak przygotowania ) równają się ocenie ndst. 

4. Ocenę za pracę w grupie mogą otrzymać wszyscy członkowie zespołu lub indywidualni 

uczniowie. 

5. Testy i sprawdziany są punktowane, a punkty przeliczane na oceny wg poniższej skali 

procentowej. 

6. Przy ocenianiu prac pisemnych  stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę:  

0 – 34% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

35% - 50% - dopuszczający 

51% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 95% - bardzo dobry 

96 - 100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący 

 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 

0 - 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

20% - 39% - dopuszczający 

40% - 54% - dostateczny 

55% - 70% - dobry 

71% - 89% - bardzo dobry 

90% - 100% - celujący 

 

IV. Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej. 

1.O postępach ucznia w nauce nauczyciel informuje na bieżąco jego rodziców (prawnych 

opiekunów) wpisem ocen do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia) oraz podczas 

organizowanych zebrań z rodzicami i konsultacji. 

2. Ocena śródroczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w I półroczu                                   

i uwzględni oceny uzyskane z form aktywności wymienionych w punkcie II. 1. PSO. 

3. Ocena roczna uwzględnia osiągnięcia edukacyjne ucznia zdobyte w ciągu całego roku. 

4. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnia arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia. 
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V. Wymagania programowe na poszczególne oceny szkolne z przedmiotu przyroda: 

Celujący - otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle 

posługuje się zdobytą wiedzą przyrodniczą w rozwiązywaniu problemów praktycznych i 

teoretycznych. Doskonale opanował treści z zakresu podstawy programowej i biegle posługuje 

się pojęciami przyrodniczymi. Potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki zjawisk zachodzących w 

przyrodzie. Osiąga sukcesy w konkursach wewnątrzszkolnych oraz w konkursach pozaszkolnych. 

Aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie odrabia zadania domowe, planuje i samodzielnie 

przeprowadza doświadczenia przyrodnicze. Chętnie wykonuje dodatkowe zadania, a prace 

kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę celującą lub bardzo dobrą. 

Poziom wymagań dopełniający na ocenę celującą 

Wiadomości: 

•••• uczeń posiada bardzo bogate słownictwo oraz szeroka wiedzę przyrodniczą i potwierdzają 

w pracy lekcyjnej; 

•••• rozwija i dokumentuje własne zainteresowania przyrodnicze; 

•••• interesuje się nowymi osiągnięciami nauki dotyczącymi świata przyrodniczego; 

•••• potrafi samodzielne poszukiwania i przemyślenia; 

•••• posługuje się bogatym słownictwem fachowym; 

•••• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę poprzez staranne korzystanie ze źródeł informacji.  

Umiejętności: 

•••• posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, rozszerzających i 

dopełniających a ponadto: nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych 

przez nauczyciela ale również samodzielnie potrafi zdobyć potrzebne informacje; 

•••• potrafi nie tylko rozumować w kategoriach przyrodniczych, ale także powiązać problematykę 

przyrodniczą z zagadnieniami poznanymi na innych przedmiotach; 

•••• wyraża samodzielny stosunek do określonych zjawisk przyrodniczych; 

•••• udowadnia własną opinię używając odpowiedniej argumentacji; 

•••• interpretuje to co usłyszy lub przeczyta, syntezuje szczegółowe informacje; 

•••• podejmuje z własnej woli realizacji różnych zadań wykazując się inicjatywami i pomysłowością; 

•••• służy swą wiedzą w czasie pracy grupy uczniowskiej; 

•••• współpracuje z nauczycielem w przygotowywaniu zajęć podejmuje się opracowywania 

materiałów. 

 

Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy 

programowej, sprawnie posługuje się nią oraz potrafi wykorzystać ją do rozwiązywania problemów 

praktycznych i teoretycznych. Jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w nich uczestniczy. 

Prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę bardzo dobrą lub dobrą. 

Poziom wymagań dopełniający na ocenę bardzo dobra.  

Wiadomości: 

•••• uczeń opanował materiał przewidziany programem; 

•••• dysponuje bogatym słownictwem przyrodniczym; 

•••• dostrzega zmienność, różnorodność i jedność rzeczywistości przyrodniczej; 

•••• zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na zajęciach oraz potrafi się nimi posługiwać w 

różnych sytuacjach poznawczych; 

•••• rozwiązuje dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela; 

•••• interpretuje nietypowe zjawiska przyrodnicze. 

Umiejętności: 

•••• uczeń posiada kompetencje określone dla poziomu wymagań podstawowych i rozszerzających, 

a ponadto: sprawnie i samodzielnie wykorzystuje w procesie uczenia się dostępne źródła 

wiedzy przyrodniczej; 



 

5

•••• potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do dodatkowych źródeł informacji;  

•••• uczeń samodzielnie przeprowadza doświadczenia i obserwacje; 

•••• formułuje wnioski i poddaje je interpretacji; samodzielnie rozwiązuje problemy rzeczywiste i 

hipotetyczne; 

•••• integruje wiedzę zdobytą ze źródeł różnego typu oraz potrafi ją wyrazić w wypowiedzi ustnej i 

pisemnej; 

••••  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując zdobytą wiedzę 

ogólną;  

•••• potrafi argumentować swoje wypowiedzi; 

•••• posiada umiejętność oceniania zjawisk, procesów i faktów; 

•••• uczeń formułuje i przedstawia na forum publicznym (klasowym) własne opinie; 

•••• bierze czynny udział w dyskusjach; 

Dobry - otrzymuje uczeń, który zadowalająco opanował wiadomości z zakresu podstawy 

programowej, a zdobyta wiedza pozwala mu rozwiązywać typowe zadania praktyczne i 

teoretyczne. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i jest do nich przygotowany. 

Odrabia zadania domowe, a prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dobrą. 

Poziom wymagań rozszerzających na ocenę dobrą.  

Wiadomości: 

••••  uczeń zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji; 

••••  zna i rozumie większość pojęć; 

••••  prawidłowo posługuje się terminologią przyrodniczą; 

•••• gromadzi wiedzę konieczną do opisywania zjawisk przyrody; 

•••• wyjaśnia procesy chemiczne, fizyczne i astronomiczne; 

••••  czyta i interpretuje mapy, wykresy i tabele; 

••••  dostrzega zależności pomiędzy czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

••••  dobrze opanował wiedzę wymaganą programem (choć popełnia od czasu do czasu błędy); 

•••• powtarza i uogólnia to co usłyszał od nauczyciela lub przeczytał w podręczniku lub w innych 

źródłach informacji. 

Umiejętności: 

•••• uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, a ponadto 

potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę do uzasadniania swojego stanowiska i 

argumentowania oceny zjawiska i jego wyników; samodzielnie poszukuje zależności w 

przyrodzie; 

•••• formułuje pytania, problemy dotyczące zjawisk przyrodniczych w środowisku lokalnym i 

poszukuje ich rozwiązania z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji; 

•••• obserwuje procesy chemiczne i identyfikuje substancje chemiczne w otoczeniu; 

•••• rozpoznaje z wykorzystaniem kluczy i zielników pospolite rośliny i zwierzęta; 

•••• potrafi pod kierunkiem nauczyciela przeprowadzić analizę wyników doświadczenia; 

•••• opracowuje na piśmie zagadnienia przyrodnicze wskazane przez nauczyciela. 

•••• uczeń czynnie uczestniczy w lekcji; 

••••  wykonuje polecenia nauczyciela; jest aktywny na lekcji, chociaż nie jest pomysłodawcą. 

Dostateczny - otrzymuje uczeń, który ma problemy z opanowaniem pełnego zakresu podstawy 

programowej. Zdarza się, że do lekcji jest nieprzygotowany, nie zawsze bierze w nich aktywny 

udział, lecz czyni starania, by zaistniałe braki uzupełnić. Potrafi samodzielnie rozwiązać zadania 

łatwe. Nie zawsze samodzielnie rozwiązuje zadania domowe, prace kontrolne i sprawdziany pisze 

na ocenę dostateczną. 

Poziom wymagań podstawowy na ocenę dostateczną 
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Wiadomości 

•••• uczeń opanował podstawowe (przystępne) wiadomości programowe pozwalające na 

rozumienie podstawowych, najważniejszych zagadnień omawianych na lekcjach; 

••••  wyciąga podstawowe wnioski; 

•••• w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi samodzielnie 

poprawić po uwagach nauczyciela; 

•••• postrzega całościowo rzeczywistość przyrodniczą; 

•••• dostrzega walory przyrodnicze najbliższej okolicy. 

Umiejętności: 

•••• uczeń posiada kompetencje określone dla poziomu wymagań koniecznych, a 

ponadto: dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie 

braków w wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia; 

•••• uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji przyrodniczej; potrafi przeprowadzić proste obserwacje wg instrukcji; 

orientuje się w terenie; 

•••• uczeń wykonuje proste zadania pisemne oparte o podręcznik lub inne źródła wiedzy. 

Dopuszczający - otrzymuje uczeń, który ma trudności w opanowaniu zakresu podstawy 

programowej. Rozwiązuje najprostsze zadania, sięga po pomoc koleżeńską i nauczycielską w celu 

zrozumienia tematu. Nie zawsze odrabia zadania domowe lub wykonuje je z pomocą innych, 

pracuje przy pomocy nauczyciela i rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni w następnym 

okresie roku. Stara się dobrze prowadzić zeszyt, a prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę 

dopuszczającą. 

Poziom wymagań konieczny na ocenę dopuszczającą.  

Wiadomości: 

•••• uczeń dysponuje niepełną, fragmentaryczną wiedzą określoną programem; 

•••• przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić proste pojęcia; 

•••• w minimalnym stopniu opanowuje zagadnienia omawiane na lekcjach; 

•••• sporadycznie wykazuje się wybranymi wiadomościami z zakresu przyrody; 

•••• posiada poważne braki w obszarze wiedzy o przyrodzie, które można usunąć w dłuższym 

okresie. 

Umiejętności: 

• uczeń przy pomocy nauczyciela lub kolegów wykonuje proste polecenia wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie uczenia się przyrody; 

• dostrzega związki pomiędzy przyrodą, gospodarką i kulturą; 

• opisuje środowiska geograficzne; rozróżnia podstawowe źródła informacji przyrodniczej;  

• wymienia podstawowe metody poznawania przyrody. 

 

Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości z zakresu podstawy 

programowej. Braki nie pozwalają mu na dalsze zdobywanie i poszerzanie wiedzy. Nie jest w stanie 

rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Nie czyni starań, by braki w wiadomościach 

uzupełnić. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. Z większości prac kontrolnych otrzymał 

oceny niedostateczne i ich nie poprawił. 

Wiadomości: 

••••  uczeń posiada braki w wiedzy na tyle duże, iż nie rokują nadziei na usunięcie, nawet w 

dłuższym okresie i przy pomocy nauczyciela; 

•••• widoczny wyraźny brak zainteresowania przedmiotem; 

•••• uczeń nie zna podstawowych pojęć przyrodniczych; 

•••• nie opanował w minimalnym stopniu zagadnień poruszanych na lekcji. 
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Umiejętności: 

••••  uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać poleceń wymagających 

zastosowania elementarnych pojęć i prostych umiejętności; 

•••• nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowywanego na lekcjach materiału; 

•••• nie rozumie prostych związków i zależności występujących w przyrodzie. 

 

5. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

6. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują 

drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.  

7. Na 2 tygodnie przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i 

jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej. 

8.  2 tygodnie przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i 

jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanej dla niego ocenie 

rocznej. 

9.  Uczeń ma prawo uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana spełniając określone 

warunki. 

10.  O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej (śródrocznej, rocznej) nauczyciel 

informuje ucznia i jego wychowawcę miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

V. Tryb i warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana 

1.  Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny tylko o jeden stopień z 

wyłączeniem oceny celującej. 

2.  Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną jest wniosek rodzica o 

ustalenie egzaminu sprawdzającego. 

3.  Wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej dziecka, rodzic (opiekun prawny) 

składa do dyrektora szkoły zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie szkoły. 

4.  Uczeń pisze egzamin  sprawdzający wiadomości z zakresu objętego wymaganiami 

edukacyjnymi na dany stopień szkolny. Termin sprawdzianu uzgadnia z nauczycielem, nie 

później niż 7 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

5.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w 

wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora i nauczyciela. 

 

VI. Szczegółowe wymagania edukacyjne 

Wykaz szczegółowych wymagań na poszczególne stopnie szkolne dla klasy 4  uczniowie 

otrzymują przy realizacji działów tematycznych. 

 


