
ANEKS NR 1  

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II W MAŁEJ NIESZAWCE 

 

 

Uchwałą nr 5/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Małej Nieszawce z dnia 27 września 2018r. wprowadza się w Statucie Szkoły następujące 

zmiany: 

 

§ 40. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII 

1) ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący (6) 

2) stopień celujący minus (6-) 

3) stopień bardzo dobry plus (5+) 

4) stopień bardzo dobry (5) 

5) stopień bardzo dobry minus (5-) 

6) stopień dobry plus (4+) 

7) stopień dobry (4) 

8) stopień dobry minus (4-) 

9) stopień dostateczny plus (3+)  

10) stopień dostateczny (3) 

11) stopień dostateczny minus (3-) 

12) stopień dopuszczający plus (2+) 

13) stopień dopuszczający (2) 

14) stopień dopuszczający minus (2-) 

15) stopień niedostateczny plus (1+) 

16) stopień niedostateczny (1) 

 - lub w formie komentarza w ramach oceniania kształtującego. 

 

2) ust. 15 uzyskuje brzmienie: 

 Stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

1) W przypadku prac klasowych i sprawdzianów:  

a) poniżej 25% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny (1), 



b) 25% - 29% - niedostateczny plus (1+) 

c) 30% - 32% - dopuszczający minus (2-), 

d) 33% - 41% - dopuszczający (2), 

e) 42% - 45% - dopuszczający plus (2+), 

f) 46% - 49% - dostateczny minus (3-), 

g) 50% - 62% - dostateczny (3),  

h) 63% - 68% - dostateczny plus (3+) 

i) 69% - 74% - dobry minus (4-), 

j) 75% - 82% - dobry (4),  

k) 83% - 85% - dobry plus (4+) 

l) 86% - 89% - bardzo dobry minus (5-) 

m) 90% - 94% - bardzo dobry (5),  

n) 95% – 96% - bardzo dobry plus (5+) 

o) 97% - 98% - celujący minus (6-), 

p) 99% - 100% - celujący (6); 

 

2) W przypadku kartkówek: 

a) poniżej 25% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny (1), 

b) 25% - 29% - niedostateczny plus (1+) 

c) 30% - 32% - dopuszczający minus (2-), 

d) 33% - 41% - dopuszczający (2), 

e) 42% - 45% - dopuszczający plus (2+), 

f) 46% - 49% - dostateczny minus (3-), 

g) 50% - 62% - dostateczny (3),  

h) 63% - 68% - dostateczny plus (3+) 

i) 69% - 74% - dobry minus (4-), 

j) 75% - 85% - dobry (4),  

k) 86% - 87% - dobry plus (4+) 

l) 88% - 89% - bardzo dobry minus (5-) 

m) 90% - 97% - bardzo dobry (5),  

n) 98% - bardzo dobry plus (5+) 

o) 99% - celujący minus (6-), 

p) 100% - celujący (6); 

 


