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PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w SP nr 6 w Cieszynie. Wymagania edukacyjne 

dostosowuje się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia określonych w poradni 

psychologicznej lub pedagogicznej zgodnie ze Statutem SP nr 6 w Cieszynie. 

1. Ocena końcowa jest oceną uwzględniającą  całokształt pracy ucznia, na którą składają się oceny z: 

• Sprawdzianów, 

• Kartkówek 

• Odpowiedzi ustnych 

• Zadań domowych 

• Pracy na lekcji – aktywności 

2. Prace kontrolne (sprawdziany) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany 

jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. W przypadku nieobecności uczeń otrzymuje „nb” i 

zobowiązany jest do zaliczenia danej partii materiału do 2 tygodni. W przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej obowiązują ustalenia zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w SP nr 6 

w Cieszynie. 

3. Krótkie prace – kartkówki obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji i trwające do 15 

minut, nie są zapowiadane i nie mogą być poprawiane. 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu jednego półrocza zgłoszenia nie przygotowania się do 

lekcji i braku zadania domowego. Przez nie przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak 

pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Fakt ten po 

zgłoszeniu przez ucznia nauczyciel zaznacza symbolem „np.” i „bz” w dzienniku. 

5. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” i „minusami”. Za 3 zgromadzone „plusy” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą a za 3 zgromadzone „minusy” ocenę niedostateczną. 

6. Punkty uzyskane z prac kontrolnych przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

7. 1) 0% - 29%      ocena niedostateczna; 

8. 2) 30% - 49%    ocena dopuszczająca; 

9. 3) 50% - 74%    ocena dostateczna; 

10. 4) 75% - 90%    ocena dobra; 

11. 5) 91% - 99%    ocena bardzo dobra 

12. 6) 100% ocena celująca  

13. Ocenę roczną (końcową) wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego. 

Decydujący wpływ na ocenę końcową mają sprawdziany (waga 5-7) a  następnie kartkówki (3-4), 

odpowiedzi ustne (2), zadania domowe (2) i praca na lekcji (1-2). 

14. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz osiągnął 

sukcesy w pozaszkolnych konkursach matematycznych (konkurs przedmiotowy, konkursy 

organizowane przez szkoły ponadpodstawowe itp.) 


