
UCHWAŁA NR  8/09/2021 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1                                                                                     

im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie   nowelizacji WSO 

Na podstawie § 75 statutu szkoły Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany w  rozdziale XVII – 

Wewnątrzszkolny System Oceniania   

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. § 42 do punktu 1 dopisuje się podpunkt 1) 

1) Oceny osiągnięć uczniów dokonuje się systematycznie w ciągu całego semestru. 
  

2. do punktu 13 dopisuje się  

Ustala się minimalną ilość znaków (ocen) cząstkowych w klasach I-III w czasie półrocza dla 

poszczególnych edukacji:  

 edukacja polonistyczna – 15 ocen cząstkowych w tym 2 ze sprawdzianów;  

 edukacja matematyczna – 12 ocen cząstkowych w tym 2 ze sprawdzianów;  

 edukacja przyrodnicza-5 oceny cząstkowe w tym 2 ze sprawdzianów; 

 edukacja społeczna – 3 oceny cząstkowe;  

 edukacja plastyczna -5 ocen cząstkowych 

 edukacja techniczna – 5 ocen cząstkowych;  

 edukacja muzyczna -5 ocen cząstkowych; 

 wychowanie fizyczne – 6 ocen cząstkowych;  

 zajęcia komputerowe – 5 ocen cząstkowych;  

 j. angielski – 4 oceny cząstkowe w tym co najmniej 1 ze sprawdzianu;  

 religia - 3 oceny cząstkowe. 

 

3. w punkcie 14 zmienia się nazwy oznaczeń opisowych  zachowania ucznia  

 14. Podczas zapisywania obserwacji zachowania w dzienniku elektronicznym nauczyciele 

używają skrótów literowych oznaczeń opisowych:  

1) w-W - wzorowo; wzorowe 

2) bd- B- bardzo dobrze; bardzo dobre 

3)d- D - dobrze; dobre 

4) p-P- poprawnie; poprawne 

5)n- N -niepoprawne; nieodpowiednie 

4. w punkcie 14 dopisuje się  

Ustala się minimalną ilość znaków (ocen) cząstkowych z zachowania w klasach I-III w 

półroczu: 

1) rozwój poznawczy-3 oceny cząstkowe; 

2)rozwój społeczny-3 oceny cząstkowe; 

3)rozwój emocjonalny-3 oceny cząstkowe; 

4)rozwój fizyczny-3 oceny cząstkowe. 

5. w punkcie 15 podpunkt 4 otrzymuje brzmienie   

 



15. Sprawdzenie, omówienie i poprawa prac pisemnych odbywa się w ciągu dwóch tygodni 

od daty ich napisania. Zeszyty przedmiotowe oraz ćwiczenia sprawdzane są systematycznie. 

Nauczyciel może stosować w dzienniku elektronicznym dodatkowe oznaczenia:  

1) bz – brak zadania domowego;  

2) np. – uczeń nieprzygotowany do zajęć; 

 3) nb - uczeń nieobecny na zajęciach; 

 4) 0 – materiał dydaktyczny do zaliczenia przez ucznia w innym terminie; w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

 Brak zaliczenia w wyznaczonym terminie powoduje wpisanie oceny słabej w miejsce 0. 

5) znaki: „+” i „ -” wstawione bez określenia literowego oznacza aktywność ucznia.   

16. Procentowa skala oceniania prac pisemnych. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                  Lidia Reps 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


