ŚREDNIA WAŻONA
REGULAMIN OCENIANIA W KLASACH IV-VIII I III GIMANZJUM
W SZKOLE PODSTAWOWOEJ NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO
W LUBLINIE
Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej w Szkole
Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie w klasach IV-VIII i III
gimnazjum jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:
1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę
w hierarchii ocen.
2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco wg. skali ze
Statutu Szkoły Podstawowej nr 1.
3. Formy aktywności i ich waga:
FORMY AKTYWNOŚCI
Test, sprawdzian, praca klasowa
Udział w konkursie przedmiotowym – etap wojewódzki,
sukcesy sportowe, artystyczne na szczeblu wojewódzkim;
wykonanie zadań wykraczających poza podstawę
programową
Aktywność i postawa na lekcjach wychowania fizycznego,
plastyki, muzyki, techniki i religii
Frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego
Czytanie ze zrozumieniem
Sprawdziany ze znajomości lektur
Dyktando
Odpowiedź ustna
Aktywność*
Odbiór tekstu słuchanego i pisanego
Prace praktyczne
Zadanie domowe
Recytacja wiersza
Technika czytania
Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń
Kartkówki
Praca grupowa na lekcji
Diagnoza wstępna
Diagnoza końcowa
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3
5
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zielony
czerwony
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czarny
czarny
zielony

*Pod pojęciem aktywności rozumiemy:






częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji,
udział w konkursach przedmiotowych na poziomie szkolnym,
wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych,
prezentacja referatu, metoda projektu,
przygotowanie do zajęć w zależności od przedmiotu.

4. Nauczyciel, jeżeli chce ocenić inną formę aktywności – nieokreśloną w tabeli,
informuje uczniów o wadze tej aktywności.
5. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu
poprawienia oceny.
6. Sprawdziany, prace klasowe, testy uczeń poprawia tylko raz.
7. Jeżeli uczeń poprawił ocenę, to do obliczenia średniej ważonej wpisujemy tylko ocenę
poprawioną.
8. Do dziennika nauczyciel wpisuje oceny odpowiednim kolorem z podziałem na
poszczególne wagi.
9. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę
semestralną, a ocenę końcoworoczną wystawia na podstawie ocen uzyskanych przez
ucznia w I i II semestrze.

