
Szkoła Podstawowa 

w Pietrowicach Wielkich

rok szkolny 2021/2022



Zarządzenie dyrektora  w sprawie: przestrzegania zasad bhp podczas zagrożenia 

epidemicznego znajduje się na stronie szkoły (link tutaj)

Zasady bezpieczeństwa związane z pandemią obowiązujące 

w tym roku szkolnym 

http://szkolapietrowice.pl/wp-content/uploads/2020/08/Regulamin-COVID-.pdf






Ważne informacje dotyczące  wymagań 

edukacyjnych



Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

czyli co uczeń musi umieć z poszczególnych przedmiotów aby otrzymać konkretną ocenę.

Uczniowie zostali z nimi zapoznani na pierwszych lekcjach. 

Wymagania te są dla Państwa dostępne u nauczycieli przedmiotów oraz na szkolnej stronie 

internetowej



Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

klas I- III SP

Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne uczniów klas I- III SP

obejmuje następujące obszary

aktywności dziecka:

1) Czytanie i opracowywanie tekstów.

2) Mówienie.

3) Słuchanie.

4) Pisanie.

5) Rachowanie.

6) Obszar artystyczno-techniczny.

7) Ruch.



Może być wyrażone symbolem  cyfrowym: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

6 – Robisz duże postępy, osiągasz doskonale wyniki.

5 – Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce.

4 – Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się, czy nie można lepiej.

3 – Osiągasz wyniki wystarczające. Musisz jeszcze postarać się.

2 – Niestety, osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Myślę, że stać cię na lepszą pracę.

1 – Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Zastanów się, co należy zrobić, aby poprawić swoje 

wyniki.

Ocenianie śródroczne i roczne mające charakter opisowy dokonywane jest na podstawie wnikliwej 

obserwacji rozwoju dziecka.

Ocenianie w klasach I-III SP



W klasach począwszy od IV SP stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów:

- prace pisemne: testy, kartkówki, sprawdziany, dyktanda, prace klasowe i inne,

- wypowiedzi ustne, recytacja, ciche i głośne czytanie ze zrozumieniem,

- prace domowe krótkoterminowe, prace domowe długoterminowe,

- aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych,

- wytwory prac uczniowskich,

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,

- testy sprawnościowe z wychowania fizycznego.

Kryteria oceny prac pisemnych: (przy ich ocenie procenty odpowiednio przeliczane są 

na punkty).

celujący                             100 %            

bardzo dobry                      86 – 99 %

dobry                                71 – 85 %

dostateczny                       51 – 70 %

dopuszczający                   40 - 50 %

niedostateczny                   0  - 39 %



Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

1. Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie przez ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów)  podania do dyrektora szkoły  w ciągu 3 dni od uzyskania pisemnej 

informacji o proponowanej ocenie.

2. Podanie o ponowne ustalenie rocznej  oceny z danego przedmiotu rozpatruje zespół powołany

przez dyrektora szkoły

3. Powołany zespół przeprowadza sprawdzian wiadomości, umiejętności ucznia, w formie pisemnej

ustnej, sprawnościowej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później

niż na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.



Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych nie przysługuje uczniowi, który:

1) lekceważy obowiązki szkolne,

2) bardzo często nie przygotowuje się do zajęć,

3) przychodzi na lekcje bez zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

4) notorycznie nie odrabia zadań domowych,

5) celowo nie przychodzi na zapowiedziane sprawdziany, prace klasowe, testy

6) nie uzupełnia braków wynikających z nieobecności.

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania  oceny wyższej niż przewidywana są zamieszczone

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dostępnym na stronie internetowej szkoły.



Zasady oceniania zachowania uczniów

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

- wywiązywanie się ucznia z obowiązków określonych w statucie szkoły

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

- dbałość o honor i tradycje szkoły

- dbałość o piękno mowy ojczystej

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

- godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

- okazywanie szacunku innym osobom

Roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu  

opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy, pracowników administracyjno-

obsługowych szkoły oraz ocenianego ucznia.



Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy 

czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe                  

2) bardzo dobre            

3) dobre                         

4) poprawne                  

5) nieodpowiednie         

6) naganne                   



Ocena z zachowania ucznia klas I-III SP jest oceną opisową

Wychowawca bierze pod uwagę następujące aspekty:

- kulturę osobistą

- stosunek do obowiązków szkolnych

- relacje z rówieśnikami



Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania

Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

jest złożenie przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów)  podania do dyrektora szkoły  

w ciągu 3 dni od uzyskania pisemnej informacji o proponowanej ocenie.

Podanie o ponowne ustalenie rocznej  oceny zachowania rozpatruje zespół powołany przez 

dyrektora szkoły

Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, 

uwzględniając w szczególności: zasadność wniosku, sytuacje rodzinne, zdrowotne, 

okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej informowana, nie później niż na dzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania  oceny wyższej niż przewidywana są zamieszczone w WSO dostępnym

na stronie internetowej szkoły.



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest 

przeprowadzany na podstawie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 

grudnia 2020 r.



Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

W maju 2022 r. ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

 a. języka polskiego 

 b. matematyki 

 c. języka obcego nowożytnego. 

Od roku szkolnego 2023/2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z 

czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

 a. języka polskiego 

 b. matematyki 

 c. języka obcego nowożytnego 

 d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, 

fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty



Jaki język obcy na egzaminie ósmoklasisty?

Uczeń może wybrać tylko ten język obcy, którego uczy się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych – niezależnie od tego, czy jest to 

drugi, czy pierwszy język obcy nauczany w danej szkole.

Jednak należy pamiętać, że egzamin ósmoklasisty sprawdza, w jakim stopniu 

uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów 

edukacyjnych w wersji II.1 (klasy 1–8). 

W naszej szkole pierwszym językiem obcym nauczanym od klasy I-VIII jest j. angielski.

Drugim językiem obcym nauczanym od klasy VII-VII jest język niemiecki.



Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż

do 30 września 2021 r., pisemną deklarację:
- wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części

trzeciej egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie otrzymali już takie deklaracje. Prosimy o zwrot najpóźniej do 30 września 

Jaki język obcy na egzaminie ósmoklasisty?



Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że 

każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 

dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.



Terminy egzaminu ósmoklasistów

Termin główny

język polski 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

język polski 13 czerwca 2022 r. – godz. 9:00

matematyka 14 czerwca 2022 r. – godz. 9:00

język obcy nowożytny 15 czerwca 2022 r. – godz. 9:00



Dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą ubiegać się o dostosowanie  formy i warunków  

egzaminu.  

W tym celu nie później niż do 15 października 2021 r. należy przedłożyć dyrektorowi szkoły zaświadczenie 

o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej



Dostosowania formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 

dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających

np.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność korzysta z odrębnego arkusza

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między

innymi na:

- zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,

- zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb,

- wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

- odpowiednim przedłużeniu czasu egzaminu,

- ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań,

- zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nauczyciela 

wspomagającego.

Szczegółowe warunki dostosowań są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce rok 

szkolny – egzamin ósmoklasisty.



Kalendarz roku szkolnego







Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

24,25,26 maja – egzamin ósmoklasisty

Inne propozycje dni wolnych do zatwierdzenia przez Radę Rodziców
12 listopada (piątek) 

7 stycznia (piątek)

2 maja ( poniedziałek)

17 czerwca (piątek)



Szkoła zapewnia  w miarę potrzeb indywidualne nauczanie, 

pomoc psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych. 

Przypominamy rodzicom o jak najszybszym przekazaniu opinii lub orzeczenia uzyskanego w toku badań 

psychologiczno pedagogicznych w poradni wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu celem udzielenia pomocy 

w szkole. 

Opinie lub orzeczenie można zawsze po badaniu dostarczyć do szkoły.



Dziennik elektroniczny



 Nasza szkoła nie posiada dziennika papierowego,

 Od 1 września 2015 dokumentujemy naszą pracę tylko w dzienniku elektronicznym Vulcan,

 Zachęcamy do korzystania z poczty elektronicznej dziennika i kontaktów z nauczycielami,

 Korzystanie z dziennika jest bezpłatne,

Link do dziennika 

elektronicznego jest na 

naszej stronie 

internetowej 

www.szkolapietrowice.pl



Pierwsze logowanie 

Instrukcja zakładania konta w e-dzienniku Vulcan znajduje się na naszej stronie internetowej.

http://szkolapietrowice.pl/instrukcja-zakladania-konta-w-e-dzienniku-vulcan


Ubezpieczenie uczniów

Szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów. 

Jeżeli rodzice chcą ubezpieczyć swoje dziecko, muszą zrobić to indywidualnie.

Można to zrobić, wykorzystując propozycje na  naszej stronie dostępne w poniższych linkach 

lub zrobić to na własną rękę.

•AVIVA

•PZU

•Ergo Hestia

•InterRisk (oferta 1)

Koordynatorem poniżej wymienionych ofert jest p. Darek Drzeniek – nr tel. 509 550 360

•GENERALI

•INTERRISK (oferta 2)

http://szkolapietrowice.pl/wp-content/uploads/2021/08/AVIVA-2021-oferta-2-NNW-dzieci-szczeg%C3%B3%C5%82y.pdf
http://szkolapietrowice.pl/wp-content/uploads/2021/08/Ulotka-NNW-Edukacja-Ubestrefa-do-wklejenia-aktywnego-linku-sppietro.pdf
http://szkolapietrowice.pl/wp-content/uploads/2021/08/Oferta-ubezpieczenia-NNW-szko%C5%82y-uczelnie-2021-2022.pdf
http://szkolapietrowice.pl/wp-content/uploads/2021/08/NNW-InterRisk-Centrum-Polis-wy%C5%BCszy-szpital.pdf
https://bezpieczny.pl/01772
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=u7uv5t59gn


Nasza strona internetowa: www.szkolapietrowice.pl



Dziękujemy za uwagę.


