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„Starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu" 

„Przywróćcie prawo pierwszeństwa takim wartościom jak: odczuwanie, przeżywanie, 

tworzenie, rozumienie, uspołecznienie i miłość" 
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Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji  

o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu 

opanowania przez nich wiadomości, a także ich postaw społeczno-emocjonalnych             

w stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część 

procesu nauczania, uczenia i wychowania. 

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 
1) Ocenianie zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w I etapie 

edukacyjnym (klasy I-III) ma charakter opisowy, a w przypadku sprawdzianów 

podsumowujących etap nauczania, punktowy lub procentowy.  

Obejmuje ono w szczególności: 

a) Śródroczne obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji                   

w dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli według wzorów 

ustalonych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły; 

udostępnianych do wglądu zainteresowanym rodzicom podczas spotkań.  

b) Stosowane są różnorodne formy ustnych i pisemnych ocen bieżących (np. 

pochwała, gratulacje, notatka do rodzica w dzienniku elektronicznym oraz ocena 

wyrażona stopniem); 

c) Przygotowanie rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania się dziecka. 

 

2) W klasach I-III  nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych 

przez nauczycieli ocen opisowych. 

 

3) Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są 

rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest 

odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych. Informacja na temat wymagań 

edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych 

edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny 

szkolne. 

 

4) Ocenianie w klasach I-III powinno spełniać następujące funkcje: 

 

a) Informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie 

umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy;  

b) Korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze 

efekty; 

c) Motywującą – zachęca do podejmowania większego wysiłku, wskazuje na 

możliwości osiągnięcia sukcesu oraz daje dziecku wiarę we własne siły. 

 

5) W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary:  

 

a) Indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału 

edukacyjnego; 
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b) Stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania 

wiadomości i umiejętności; 

c) Umiejętność rozwiązywania problemów; 

d) Postępy dziecka w rozwoju społeczno-emocjonalnym. 

 

6) Ocena opisowa dokonywana będzie w oparciu o kryteria wymagań edukacyjnych 

do poszczególnych klas, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.  

7) Narzędziami służącymi ocenianiu są: 

a )  t es ty diagnozujące ,  

b )  sprawdziany kompetencyjne ,  

c )  k a r t y  p r a c y ,  

d)  t e s ty,  sp rawdz iany,  

e)  praca  domowa,  

f )  ak t ywność  i  p raca  ucznia  na  l ekcj i  

g)  prace  doda tkowe  

h)  arkusze śródrocznej i rocznej oceny opisowej. 

8) Ocenianie wspomagające ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco, w klasie 

podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane 

prace, recenzuje, chwali za wysiłek, za chęci do pracy. Nagradza uśmiechem, 

pochwałą gestem oraz wykorzystuje oceny wyrażone stopniem. Jednocześnie 

wskazuje co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla 

osiągnięcia ucznia, motywuje do dalszych wysiłków, ale nie porównuje go z innymi. 

9) Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje w dzienniku 

elektroniczny, w którym notuje pochwały, informacje i uwagi. Zbiera również 

karty pracy ucznia, jego prace dowolne, plastyczne i z edukacji informatycznej.  

Na tej podstawie dokonuje oceny opisowej śródrocznej i rocznej. 

10) Dodatkowe inicjatywy uczniów związane z realizacją tematyki zajęć odnotowywane są          

w dzienniku lekcyjnym za pomocą znaku „+” lub „-„ 

11) Fakt braku przygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie 

będzie on usprawiedliwiony. W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, 

partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi.  

12) Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie 

prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną 

pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.  

13) Poprawianie ocen ze sprawdzianów jest określane przez nauczyciela, w terminie 

uzgodniony z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych w 

ciągu dwóch tygodni. Ocenę z poprawy oceny wpisuje się obok oceny poprawionej,  

w tej samej kratce.  

14) W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych 

przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

15)  Diagnozowanie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Oceny i zasady oceniania 

 
1)  Ocena opisowa zawiera: 
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A. Osiągnięcia ucznia w zakresie: 

- edukacji polonistycznej; czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się 

(ustne i pisemne), gramatykę, ortografię. 

- edukacji matematycznej; pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie 

podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 

dzielenie), umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii  

i umiejętności praktycznych z tego zakresu. 

- edukacji społeczno-przyrodniczej; wiedza o otaczającym środowisku 

przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji. 

- edukacji plastyczno-technicznej; kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa 

i rzeźby, działalność plastyczno-techniczna. 

- edukacji muzycznej; odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki. 

- wychowanie fizyczne; sprawność fizyczno-ruchowa, elementy higieny osobistej, 

gry i zabawy ruchowe. 

- edukacji językowej (język angielski) rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co 

dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, wypowiadanie się. 

- edukacji informatycznej; znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, 

posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji. 

 

B. Ocenę zachowania ucznia w zakresie: 

- aktywności społecznej (udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska,     

postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbanie o honor   i tradycje 

szkoły) 

-  stosunku do obowiązków szkolnych (odrabianie prac domowych), 

- kultury osobistej (dbanie o piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne 

zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobą) 

2) W ocenianiu bieżącym umiejętności ucznia z poszczególnych edukacji stosuje się system 

cyfrowy. Osiągnięcia ucznia odnotowuje się w dzienniku elektronicznym,  kartach 

pracy, ćwiczeniach i zeszytach  za pomocą cyfr, którym odpowiadają następujące 

kryteria:     

     

 Ocena celujący – 6 

 Ocena bardzo dobry – 5 

 Ocena dobry – 4 

 Ocena dostateczny – 3 

 Ocena dopuszczający –2 

 Ocena niedostateczny – 1 

 

 - wyrażony cyfrą 6 – CELUJĄCY Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia  

i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! 

Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych 

i praktycznych na określonym poziomie nauczania: potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych w nowych sytuacjach, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania. 

 

 - wyrażony cyfrą 5 – BARDZO DOBRY Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie 

duże postępy. Tak trzymaj! 
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Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje zadania (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi sam poprawić, 

czyni postępy. 

 

 - wyrażony cyfrą 4 - DOBRY Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej 

wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki. 

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonując) z pomocą nauczyciela typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie 

poprawić, czyni postępy. 

 

 - wyrażony cyfrą 3 – DOSTATECZNY Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić 

na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, 

wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. 

Uczeń przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności, ma braki, które nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy, robi niewielkie postępy. 

 

 - wyrażony cyfrą 2 – DOPUSZCZAJĄCY Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe 

wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. 

Uczeń przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niskim stopniu 

trudności, ma znaczne braki, które nie przekraczają możliwości uzyskania przez uczniów 

podstawowej wiedzy, nie robi postępów. 

 

 - wyrażony cyfrą 1 - NIEDOSTATECZNY Osiągasz niezadawalające rezultaty. Spotkało cię 

niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie             

z nauczycielem i rodzicami. 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie 

rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

3) Prace pisemne będą zawierały recenzję ukazującą zalety i to, na co trzeba zwrócić 

jeszcze uwagę. Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel   dokonuje słownego 

uzasadnienia oceny (mówi co było dobrze, a co trzeba poprawić). 

4) Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć technicznych czy 

wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek wkładany przez 

ucznia   w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu 

oraz jego możliwości w tym zakresie. 

5) Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do 

lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. 

6) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę: 

 

% Ocena  

100 6 (celujący) 

99 - 90 5 (bardzo dobry) 

89 - 75 4 (dobry) 

74 - 50 3 (dostateczny) 



Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze 
  

Edukacja wczesnoszkolna  – Przedmiotowy system oceniania 

 

 

 

 

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę dla uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną: 

 

% Ocena  

100 - 90 6 (celujący) 

89 - 75 5 (bardzo dobry) 

74 - 55 4 (dobry) 

54 - 40 3 (dostateczny) 

39 - 20 2 (dopuszczający) 

19 - 0  1 (niedostateczny) 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze i na koniec roku 

szkolnego. 

 
1) Promowanie uczniów: 

- uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

- ucznia można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko   w wyjątkowych 

przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną 

poradnie psychologiczno - pedagogiczną lub inną publiczną poradnie 

specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia). 

2) Ocena śródroczna jest oceną opisową, którą sporządza nauczyciel w oparciu o okresową 

obserwacje dziecka. Zawiera ona opis postępów w edukacji i rozwoju społeczno-

emocjonalnym dziecka oraz wskazówki do dalszej pracy. Ocenę śródroczną 

dokumentuje nauczyciel na karcie osiągnięć edukacyjnych, z którą zapoznają się 

rodzice podczas wywiadówki i przez dziennik elektroniczny. 

3) Ocena roczna jest oceną opisową, zawiera podsumowanie rocznej pracy dziecka we 

wszystkich sferach edukacyjnych i zachowania. Jest ona umieszczona w arkuszu ocen 

i na świadectwie szkolnym 

4) Ocenę opisową semestralną i końcoworoczną opracowuje się  metodą komputerową. 

Program z licencją dla nauczyciela, zatwierdzony do użytku przez dyrektora szkoły      

i radę pedagogiczną. 

 

4. Informacje dla rodziców. 

 
1) Nauczyciele klas I-III udzielają rodzicom informacji o uczniach w różnej formie, 

wykorzystując następujące sposoby przekazu: 
-  -w ciągu roku — informacja na zebraniach i wywiadówkach wg. terminarza 

spotkań 

49 -30 2 (dopuszczający) 

29 - 0 1 (niedostateczny) 
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-   indywidualne konsultacje w podanym terminie lub na prośbę rodzica, czy     

nauczyciela, 

- informacje pisemne w zeszytach uczniów i dzienniku elektronicznym, 

- kontakty telefoniczne, 

- okazjonalne rozmowy nauczyciela z rodzicem, 

2) Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach uczniów w czasie spotkań z wychowawcą.           

W przypadku trudności w nauce, częstego nie przygotowania do zajęć - rodzice 

informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem. 
 

3) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do dziecka, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Nauczyciel nadzoruje pracą zespołu 

tworzącego dokument regulujący funkcjonowanie dziecka z orzeczeniem w szkole 

czyli IPET (indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. 

   

5. Zasady badania wyników nauczania. 
 

1) Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2) Badanie to odbywa się w trzech etapach: 

- diagnozy wstępnej, 

- diagnozy na zakończenie i semestru, 

- diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3) Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu  

na oceny semestralną i roczną. 


