
REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

w Szkole Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie 

1. Podstawą  do  wystawienia  oceny  śródrocznej,  rocznej  i  końcowej  ze  wszystkich

przedmiotów  są  oceny  poziomów  i  postępów  w  stosunku  do  podstawy  programowej

i realizowanego programu nauczania.

2. Stosuje się następujący zapis ocen:

6 (celujący),

5 (bardzo dobry), 

4 (dobry), 

3 (dostateczny), 

2 (dopuszczający), 

1 (niedostateczny). 

3. Przy ustalaniu ocen bieżących: bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych, dopuszczających

dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-), ocen celujących stosowanie minusów

(-), ocen niedostatecznych plusów (+). 

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej, rocznej i końcowej nie stosuje się plusów (+) i minusów

(-). 

5. W dzienniku elektronicznym stosuje się następującą kolorystykę zapisu ocen cząstkowych:

pisemny – czerwony, 

ustny – czarny, 

oparte na obserwacji – zielony, 

aktywność – niebieski, 

sukcesy – limonkowy 

praca plastyczna – brązowy, 

projekt – żółty, 

ćwiczenia – różowy. 

6. W klasach I – III szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są

ocenami opisowymi. Wyjątek stanowi ocena z religii. 

7. Jeżeli  uczeń  opuścił  obowiązkową  pracę  klasową  /  sprawdzian  /  test  /  kartkówkę,  to

powinien  napisać  ją  w  wyznaczonym  przez  nauczyciela  terminie.  Nieobecność  jest

odnotowana jako „nb.” w tej kategorii w dniu pisania pracy pisemnej. „nb.” nie jest oceną,

a jedynie informacją dla nauczyciela i rodzica o nieobecności ucznia na sprawdzianie. Po

napisaniu przez ucznia zaległej pracy nauczyciel wpisuje otrzymaną ocenę w miejscu „nb.”

lub w komentarzu (o ile uczeń wyrazi chęć poprawy tej oceny). 



8. Jeżeli uczeń, z przyczyn losowych, nie może pisać pracy klasowej / sprawdzianu / testu /

kartkówki  z  całą  klasą,  oddać  pracy  domowej  /  projektu  /  ćwiczeń  lub  zwrócić  pracy

w wyznaczonym terminie, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

9. Uczeń może poprawiać każdą ocenę jeden raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Jest ona wpisywana w miejscu poprawianej oceny lub w komentarzu. 

10. W przypadku zgłoszenia przez ucznia nieprzygotowania do zajęć bez podania przyczyny,

nauczyciel  stosuje  zapis  „np.”.  Nieprzygotowanie  nie  dotyczy  zapowiadanych  lekcji

powtórzeniowych  ustnych  i  pisemnych.  Zgłoszenie  nieprzygotowania  zwalnia  ucznia

z odpowiedzi ustnej, ale nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej. 

11. W przypadku zgłoszenia przez ucznia braku zadania stosuje się zapis „bz.”. 

12. W przypadku zgłoszenia przez ucznia braku pracy stosuje się zapis „bp.”.

13. Ocenę  śródroczną,  roczną  i  końcową  ustala  się  jako  ocenę  postępów  ucznia  w  nauce

i w oparciu  o  oceny  bieżące  z  odpowiedzi  ustnych,  sprawdzianów  pisemnych,  prac

domowych  (obowiązkowych  i  nadobowiązkowych),  za  aktywność  i  osiągnięcia

obserwowane podczas zajęć.


