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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III 
 
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności oraz postępy czynione przez ucznia.  

Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1-6, zaś ocena śródroczna i roczna są ocenami opisowymi.  

Ocena ma charakter jawny.  

 
2. Bieżące osiągnięcia ucznia w nauce ocenia się:  

 w formie ustnej, 

 w formie pisemnej, 

 za pomocą ocen wyrażonych w skali:  

 celujący- 6 (cel),  

 bardzo dobry- 5 (bdb), 

 dobry- 4 (db),  

 dostateczny- 3 (dst),  

 dopuszczający- 2 (2),  

 niedostateczny- 1(ndst) 

 
3. Ocenianie ma na celu: 
 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,  
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
c) rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez rozwiązywanie dodatkowych i trudniejszych zadań na lekcjach oraz w formie prac domowych  
d) aktywny udział w życiu szkoły,  
e) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  
f) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia,  
g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
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4. Indywidualizacja. 
 
W pracy z uczniem na zajęciach nauczyciel uwzględnia: 

a) wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
b) własne obserwacje.  

 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji plastycznej, muzycznej oraz technicznej głównym kryterium oceniania jest:  
 a) postawa ucznia,  

 b) osobiste zaangażowanie,  

 c) indywidualny wysiłek,  

 d) doprowadzenie pracy do końca (edukacja plastyczna i edukacja techniczna). 
 

  

5. Kryteria oceniania. 

Edukacja polonistyczna  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  
 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście z jednoczesnym rozumieniem treści,  
 pisze bezbłędnie, podaje reguły ortograficzne oraz przykłady trudności ortograficznych, które nie były opracowywane na lekcji,  
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów, proponuje własne rozwiązania,  
 uzasadnia wypowiadane sądy i opinie,  
 wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy,  
 wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki i czasopisma dziecięce,  
 twórczo rozwija uzdolnienia. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  
 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście, z łatwością wyszukuje potrzebne informacje,  
 dostrzega ukryty sens utworu,  
 ma bogate słownictwo,  
 swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku (szkoła, dom, grupa rówieśnicza, utwory literackie, audycje radiowe i telewizyjne, 

bajki),  
 formułuje własne opinie,  
 bezbłędnie pisze z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty w zakresie poznanego słownictwa,  
 samodzielnie i chętnie czyta lekturę i czasopisma dziecięce. 
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 w zasadzie opanował pełny zakres programowy,  
 czyta biegle i poprawnie krótkie teksty literackie opracowane podczas lekcji,  
 chętnie i poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku,  
 rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,  
 wyróżnia postacie i zdarzenia w utworach pod kierunkiem nauczyciela,  
 omawia treść obrazków pojedynczych i cyklu obrazków, dostrzega powiązania przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami,  
 popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,  
 układa zdania z rozsypanki wyrazowej. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu,  
 jest mało samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,  
 czyta poprawnie, ale powoli,  
 układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej,  
 wypowiada się na ogół jednym zdaniem,  
 uczestniczy w dyskusji,  
 poprawnie układa proste zdania z wykorzystaniem podstawowego słownictwa,  
 popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi w zakresie wyrazów opracowanych na lekcji,  
 podstawowe części mowy rozpoznaje z pomocą nauczyciela.  

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności 
niezbędne w dalszym kształceniu,  

 rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny,  
 potrafi współpracować w grupie,  
 czyta słabo, powoli, sylabizuje,  
 wypowiada się najczęściej pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami nie zawsze poprawnymi pod względem logicznym,  
 nie potrafi stosować poznanych i opracowywanych w czasie lekcji zasad ortograficznych,  
 często nie odrabia prac domowych.  

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  
 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,  
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,  
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji,  
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu,  
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 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów,  
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 
Edukacja społeczna i przyrodnicza 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,  
 potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia,  
 twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,  
 wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów praktycznych,  
 wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej okolicy,  
 z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia, 
 posiada rozległą wiedzę o swoim kraju. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  
 formułuje własne opinie i sądy,  
 wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych,  
 podejmuje rolę lidera grupy,  
 doskonale zna symbole narodowe, hymn, 
 posiada bogatą wiedzę o swoim kraju, 
 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych,  
 określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom roku,  
 wykazuje umiejętności stosowania w praktyce poszczególnych znaków drogowych oraz zasad przechodzenia przez jezdnię. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 w zasadzie opanował materiał programowy,  
 rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,  
 potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji,  
 zna swój adres zamieszkania,  
 posiada ogólną wiedzę o swoim kraju, 
 zna niektóre znaki drogowe,  
 przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię,  
 umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku,  
 wie co powinien jeść, aby być zdrowym,  
 wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, w mieście, na wsi,  
 rozumie konieczność ochrony przyrody. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności 

niezbędne w dalszym życiu,  
 uczestniczy w dyskusji,  
 potrafi wypowiedzieć się na dany temat,  
 nie zawsze odrabia pracę domową,  
 zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica,  
 zna nazwy pór roku,  
 zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony,  
 zna niektóre ptaki i ssaki hodowane w Polsce. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności 
niezbędne w dalszym życiu,  

 rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela,  
 często nie odrabia prac domowych,  
 rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny,  
 potrafi słuchać dyskusji. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  
 nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,  
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji,  
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu,  
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 
Edukacja matematyczna  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,  
 twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia,  
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 
 na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności aniżeli na ocenę bardzo dobrą. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  
 sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi, 
 rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych,  
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 sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch działań,  
 poprawnie układa zadania tekstowe,  
 potrafi rozwiązać zadanie przedstawione na grafie, osi, drzewku,  
 rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny,  
 układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 w zasadzie opanował materiał programowy,  
 rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe,  
 układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania,  
 rozumie pojęcie "działania wzajemnie odwrotne '' i stosuje je w praktyce,  
 wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza, 
 potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się,  
 wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy w obliczeniach,  
 nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości,  
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe,  
 nie zawsze odrabia pracę domową.  

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności 
niezbędne w dalszym życiu,  

 ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się w większości konkretami, często popełnia błędy w obliczeniach,  
 nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych.  

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,  
 nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów,  
 nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych,  
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji,  
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 
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Edukacja  informatyczna 
 
 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe, 
 ma wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania z edukacji informatycznej,  
 wykonuje bezbłędnie ćwiczenia na lekcji, należy dostarczać mu trudniejszych zadań, 
 jest aktywny na zajęciach i pomaga innym. 
 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, 
 opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania z edukacji informatycznej, 
 na lekcji jest aktywny, pracuje systematycznie, potrafi pomagać innym w pracy, 
 zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.  
 
 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania,  
 opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania z edukacji informatycznej, 
 na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy,  
 prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.   
 
 Ocenę  dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 potrafi wykonywać na komputerze proste zadania, czasami przy pomocy nauczyciela, 
 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w programie nauczania z edukacji 

informatycznej, 
 na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy, 

w większości przypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia. 
 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 potrafi wykonywać na komputerze proste zadania,   
 opanował umiejętności zawarte w programie nauczenia edukacji informatycznej, 
 na lekcji pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy zadania, 
 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy                     

i umiejętności z edukacji informatyczne w toku dalszej nauki.   
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 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  
 mimo zachęty i wskazówek nauczyciela nie pracuje na lekcji,  
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 
Edukacja plastyczna, techniczna i muzyczna: 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
 osiąga sukcesy w szkolnych konkursach,  
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce,  
 samodzielnie wykonuje prace, stosując ciekawe i nietypowe rozwiązania,  
 chętnie podejmuje wszelką działalność techniczną, plastyczną i muzyczną,  
 rozpoznaje różne materiały,  
 aktywnie współdziała w grupie.  

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy,  
 potrafi oszczędnie gospodarować materiałem,  
 wykonywane prace są wyróżniane ze względu na estetykę i pomysłowość wykonania,  
 wyraża ruchem muzykę, zauważa cechy utworów muzycznych,  
 chętnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie,  
 potrafi określić dziedziny sztuk plastycznych,  
 uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę, położenie, fakturę.  

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 chętnie podejmuje działalność plastyczną, techniczną i muzyczną,  
 stosuje poznaną technologię wykonania prac, wykonuje prace według wzoru,  
 wykonuje i projektuje płaskie formy użytkowe,  
 rozpoznaje materiały z których wykonuje prace,  
 poprawnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie,  
 wyraża ruchem muzykę,  
 uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę.  
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się,  
 potrafi współpracować w grupie,  
 wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,  
 nie potrafi rozplanować pracy,  
 uwzględnia kształt, barwę, wielkość,  
 rozpoznaje niektóre materiały,  
 śpiewa piosenki jednogłosowe, 
 potrafi określić nastrój w prostym wysłuchanym utworze.  

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów dalszym uczeniu się,  
 potrafi współpracować w grupie,  
 nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości, 
 prace są mało estetyczne i pomysłowe,  
 ma kłopoty z samodzielnym wykonaniem prac,  
 często powiela pomysły kolegów,  
 nie przynosi potrzebnych materiałów,  
 ma problemy z samodzielnym zaśpiewaniem piosenki. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji,  
 ma lekceważący stosunek do przedmiotów,  
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów,  
 nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania,  
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 
Wychowanie fizyczne 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,  
 jest bardzo sprawny fizyczne, interesuje się sportem,  
 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność,  
 na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie i wytrzymałość.  
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  
 jest sprawny fizycznie,  
 starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,  
 wykazuje się właściwą postawą społeczną i zaangażowaniem na lekcjach,  
 zna i stosuje przepisy gier i zabaw ruchowych,  
 zawsze posiada odpowiedni strój.  

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 w zasadzie opanował materiał programowy,  
 ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie z małymi błędami technicznymi,  
 zna zasady gier sportowych,  
 potrafi bawić się w grupie i grać w zespole,  
 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie,  
 nie zawsze posiada kompletny strój. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się,  
 dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną,  
 ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne,  
 stale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela, 
 często zdarza mu się nie mieć kompletnego stroju.  

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych,  
 wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała,  
 często jest nieprzygotowany do zajęć,  
 rozumie proste zadania wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,  
 bardzo często nie posiada kompletnego stroju. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach,  
 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,  
 ciągle jest nieprzygotowany do zajęć,  
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu,  
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela,  
 nie posiada kompletnego stroju. 
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6. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 
 

 Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

 sprawdziany,  

 kartkówki, 

 odpowiedzi ustne, 

 aktywność, 

 zadania domowe, 

 prace pisemne.  

 

 Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się poprzez: 
 obserwację uczniów, 

 karty pracy, 

 sprawdziany, 

 kartkówki, 

 analizę wytworów pracy uczniów, 

 zadania praktyczne, 

 samokontrolę uczniów. 

 
7. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.  

Osiągnięcia uczniów klas I -III są oceniane na bieżąco przez nauczyciela. Do nich należy zaliczyć:  

 ciche i głośne czytanie,  

 przepisywanie, 

 pisanie z pamięci i ze słuchu,  

 wypowiedzi ustne  i pisemne, 
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 recytacja, 

 prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, 

 samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura,  

 dostrzeganie zjawisk przyrodniczych,  

 liczenie pamięciowe, 

 wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych,  

 układanie i rozwiązywanie zadań,  

 przeprowadzanie pomiarów,  

 stosowanie technik plastycznych i technicznych,  

 dokładność i estetyka wykonania prac,  

 wiedza o sztuce,  

 śpiew i zadania muzyczne, 

 wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych,  

 sprawność fizyczna,  

 praca z komputerem, 

 zadania domowe, 

 aktywność na lekcji,  

 praca w zespole, 

 praca w grupie, w parach, 

 udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. 
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 Przy ocenianiu prac pisemnych i sprawdzianów nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
 

 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

 30% - 49% – dopuszczający; 

 50% - 69% – dostateczny; 

 70% - 89% – dobry; 

 90% - 99% – bardzo dobry; 

 100% – celujący.  

 

      Przy dolnej granicy do oceny otrzymanej przez ucznia nauczyciel dopisuje znak „-” , przy górnej „+”. 

 

 Dyktanda ocenia się w następujący sposób:  
0 bł – 6  
1 bł – 5  
2 bł – 4+ 
3 bł - 4 
4 bł – 3+ 
5 bł - 3 
6 bł – 2  
powyżej 6 bł – 1 

 
Nauczyciel bierze pod uwagę błędy ortograficzne typu: ó, u, rz, ż, h, ch oraz pisownia wielkiej litery. 
Błędy interpunkcyjne, specyficzne (ą, ę, em, om, en), stylistyczne, ominięcie wyrazów, fragmentów tekstu - 3 błędy traktowane są jako         
1 błąd ortograficzny. 

 
 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel dostosowuje indywidualnie zasady 

przeliczania punktów na ocenę dla ucznia. 
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 Przy ustalaniu oceny ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego osiągnięcia, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

 W celu korygowania niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo do poprawiania ocen bieżących oznaczających niski poziom opanowania 
wiadomości i umiejętności (ocena – 1, 2, 3), w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem (nie dotyczy kart badających 
comiesięcznych umiejętności i wiadomości ucznia). 

 

 Brak pracy domowej odnotowuje się w dzienniku elektronicznym jako „bz”. Trzy odnotowania w każdym półroczu są równoznaczne            
z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 
 

 Nieprzygotowanie do zajęć z danej edukacji  (np. brak zeszytu, książki, przyborów szkolnych, materiałów do pracy, brak stroju 
gimnastycznego) zaznacza się w dzienniku elektronicznym. Uczeń może zgłosić 3 nieprzygotowania w danym półroczu.                                
Po przekroczeniu tej liczby uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną – 1. 
 

 Uczeń może otrzymać dodatkowo „+” w przypadku, gdy:  

- bierze aktywny udział w zajęciach,  

- za dodatkowo odrobioną pracę dla chętnych,  

- za przygotowanie pracy dodatkowej 

- praca na rzecz szkoły, klasy. 

 

Jeżeli uczeń zdobędzie trzy plusy z jednej edukacji, to otrzyma ocenę bardzo dobrą. 
 

 Dopuszcza się zgłoszenie przez ucznia 3 nieprzygotowań do zajęć (-) w ciągu półrocza (np. brak stroju). Nieprzygotowania będą 

notowane przez nauczyciela i będą miały wpływ na ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną. 

 
 W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 
 W przypadku nieobecności ucznia na karkówce, sprawdzianie, na plastyce lub technice, w dzienniku elektronicznym nauczyciel zaznacza 

znak „0” do chwili uzupełnienia braków w ustalonym terminie. 
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 W przypadku licznych powtarzających się braków (niesystematyczne noszenie zeszytów ćwiczeń, podręczników, brak zeszytu 

przedmiotowego, zadań domowych), które nie będą uzupełnione przez ucznia w odpowiednim terminie ustalonym z nauczycielem, 

nauczyciel:  

 wpisuje do dziennika elektronicznego informację o niewywiązywaniu się ucznia z obowiązków szkolnych (Moduł: 

Zachowanie/Uwagi negatywne),  

 przeprowadza z rodzicem (prawnym opiekunem) rozmowę na temat nieodpowiedniego zachowania ucznia i jego osiągnięć 

edukacyjnych podczas konsultacji lub podczas indywidualnego spotkania w wyznaczonym terminie uzgodnionym z rodzicem 

(prawnym opiekunem). Nauczyciel ma prawo sporządzić Notatkę / Protokół z przeprowadzonego spotkania z rodzicem (prawnym 

opiekunem). Podczas spotkania może uczestniczyć uczeń, wychowawca klasy, nauczyciel uczący, pedagog lub psycholog 

szkolny, dyrektor szkoły. 

 
8. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce i zachowaniu  
 

 Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują ucznia i jego rodziców o:  

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanej podstawy programowej, 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

 

 Uczeń informowany jest o swoich postępach na bieżąco. 
 

 O bieżących postępach ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społeczno-emocjonalnym rodzice (prawni 

opiekunowie) informowani są:  

 poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia, 

 w trakcie ustalonych w kalendarzu szkolnym na dany rok zebrań informacyjnych, 

 podczas konsultacji indywidualnych. 
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 Przed każdym ogólnym zebraniem rodzic zobowiązany jest zapoznać się z bieżącymi ocenami dziecka w e-dzienniku. 

 
 Na podstawie bieżącej obserwacji oraz ocen cząstkowych uczeń otrzymuje ocenę opisową:  

 klasyfikacyjną śródroczną  

 klasyfikacyjną roczną 

 
 Oceny klasyfikacyjne - śródroczna i roczna, obejmują następujące kompetencje edukacji:  

 edukacja polonistyczna, 

 edukacja przyrodnicza, 

 edukacja matematyczna, 

 edukacja językowa - język obcy nowożytny, 

 edukacja społeczna, 

 edukacja plastyczna, 

 edukacja muzyczna, 

 edukacja techniczna, 

 wychowanie fizyczne, 

 edukacja informatyczna. 

 

 Nauczyciel rejestruje osiągnięcia i postępy w nauce każdego ucznia (w zakresie wymagań określonych programem nauczania)                        

w dzienniku elektronicznym, odnotowując ich poziom przy pomocy przyjętych dla poszczególnych klas stopni lub określeń zgodnie                     

z aktualnie obowiązującą podstawą programową.  

 
Poszczególne kompetencje edukacyjne będą oceniane według umiejętności zawartych w dzienniku elektronicznym Librus zgodnie           

z Rozporządzeniem z dn.27.08.2017 r. poz.977 z późn. zm. 
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Ponadto w dzienniku elektronicznym, w klasach 1-3 wprowadza się do poszczególnych kompetencji edukacyjnych dodatkowe kategorie 

ocen: 

a) sprawdzian, 

b) kartkówka, 

c) zadanie domowe, 

d) aktywność na lekcji, 

e) praca w grupach/parach, 

f) prace dodatkowe (prezentacja, projekt, referat), 

g) zeszyt przedmiotowy/ zeszyt ćwiczeń, 

h) nieprzygotowanie do lekcji, 

i) udział w konkursach, 

j) znajomość lektury, 

k) zadania trudne, 

l) aktywność na lekcji, 

m)  udział w konkursach. 

 

 W ocenianiu rocznym, na etapie promowania, ocena zawiera informacje w formie podsumowania rzeczywistych osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym, które służą ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, przy czym obie są ocenami 

opisowymi.  

 

 Ocena roczna wyrażona jest pisemnie na świadectwie szkolnym na koniec każdego roku szkolnego i wpisana do arkusza ocen. 
 
 

            Przedstawiony system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest otwarty, będzie okresowo ewaluowany i modyfikowany. 
 

Opracowanie: 

 zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

w SP nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie 


