
Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  OCENIANIA  W  KLASACH  I – III

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach I - III polega na rozpoznawaniu przez

nauczycieli  poziomu i  postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i  umiejętności

w stosunku do:

 wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

 wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

2. Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia.

3. Wyodrębnia się dwa rodzaje oceniania: 

 bieżące, 

 klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne.

4. Ocenianie  bieżące  z  zajęć  edukacyjnych  ma  na  celu  monitorowanie  pracy  ucznia  oraz

przekazywanie  informacji  o  jego  osiągnięciach  edukacyjnych,  by  pomóc  w uczeniu  się

poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej

uczyć. Ocenianiem bieżącym w klasach I – III jest ocena opisowa w formie komentarza

ustnego, pisemnego lub w postaci oceny w skali : 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

5. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach I – III ma formę oceny opisowej.

6. Półroczna  ocena  opisowa  jest  podawana  do  wiadomości  rodzicom  ucznia.  Ocenianie

okresowe  (półroczne)  ma  charakter  ogólny  i  informuje  o  nabywaniu  poszczególnych

umiejętności,  o  specjalnych uzdolnieniach  i  ewentualnych trudnościach ucznia.  Powinno

mieć charakter diagnostyczno-informujący.

7. Roczna ocena opisowa jest konstruowana w formie świadectwa. Ocenianie końcoworoczne

jest  podsumowaniem  poziomu  osiągniętych  wiadomości  i  umiejętności  zawartych

w podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu

uzdolnień.

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji

na jego  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub

orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno  -

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

9. Wychowawcy klas  I –  III co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  rocznym klasyfikacyjnym

zebraniem  Rady  Pedagogicznej  informują  ucznia  i  jego rodziców (prawnych opiekunów)

o przewidywanej  dla  niego  rocznej  ocenie  niedostatecznej  z  zajęć  edukacyjnych



i nieodpowiedniej z zachowania. Projekt oceny nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej.

10.  W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  rodzic (prawny

opiekun) ma prawo zwrócić się z pisemną prośbą do nauczyciela o umożliwienie uczniowi

przystąpienia do egzaminu sprawdzającego.

11. Na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel ustala

ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

12.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,

w tym poradni specjalistycznej.

13. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę z zachowania w przypadku, kiedy

w jego zachowaniu nastąpi widoczna poprawa. Stwierdzenie widocznej poprawy może

nastąpić w wyniku obserwacji wychowawcy, nauczycieli uczących w danej klasie i zespołu

klasowego.

14. Po zasięgnięciu opinii  w/w osób oraz uwzględnieniu samooceny ucznia  wychowawca

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć z języka angielskiego jest oceną opisową

i nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

16. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki jest oceną wyrażoną w stopniu. Nie

ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. Ocena z religii lub etyki umieszczana

jest  na  świadectwie  szkolnym  bezpośrednio  po  ocenie  ze  sprawowania.  W  celu

wyeliminowania  ewentualnych  przejawów  nietolerancji  nie  należy  zamieszczać  danych,

z których wynikałoby na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał. 

1. KRYTERIA  SYSTEMU  OCENIANIA      

Przyjęto następującą formę zapisu w ocenianiu bieżącym:

- 6 – „doskonale” – uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą aktywnością twórczą,

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów

teoretycznych lub praktycznych, posiadł wiedzę i umiejętności stawiane przez program nauczania

w danej klasie, wykazuje się samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia.



- 5 - „bardzo dobrze”– uczeń samodzielnie  i   bezbłędnie wykonuje polecenia, sprawnie posługuje się

zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy teoretyczne i  praktyczne,  potrafi

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach.

- 4 – „dobrze”– uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie stosuje wiadomości,

rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

-  3 –„dostateczny” -  uczeń  ma  problemy  ze  spełnianiem  niektórych  podstawowych  wymagań

programowych,  orientuje  się  w  zadaniach  i  problemach,  ma  podstawowy  zasób  wiadomości

i umiejętności, ale często potrzebuje ukierunkowania i pomocy ze strony nauczyciela.

- 2 – „dopuszczający” – uczeń wykonuje polecenia z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy.

- 1 – „niedostatecznie” – uczeń nie podejmuje wysiłku w kierunku rozwiązywania zadań i problemów.

Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć w sprawdzianach:

98% - 100% - 6 - doskonale

85% - 97%   - 5 – bardzo dobrze

70% - 84%   - 4 - dobrze

50% - 69%   - 3 – wystarczająco 

30% - 49%   - 2 – niewystarczająco 

   0% - 29%  - 1 - niedostatecznie

Ilości  dopuszczalnych  błędów  na  poszczególne  poziomy  osiągnięć  w  pisaniu  

z pamięci i ze słuchu:

0 błędów – 6

1 błąd – 5

2 - 3 błędy – 4

4 – 5 błędów – 3

6 - 7 błędów – 2

powyżej 7 błędów - 1



Za 1 błąd uznaje się 1 błąd ortograficzny lub 2 błędy literowe lub 2 błędy interpunkcyjne. 

Dopuszcza się możliwość stosowania „+” i „-” przy ocenianiu bieżącym. 

2. KRYTERIA  OCENY  Z  ZACHOWANIA      

Ocena zachowania jest integralną częścią oceny opisowej. Uwzględnia następujące elementy:

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 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, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 okazywanie szacunku innym osobom.

Przyjęto następującą skalę ocen za zachowanie:

W ( WZOROWE )

Uczeń zawsze przestrzega norm społecznych, systematycznie przygotowuje się do zajęć, prezentuje

wysoką  kulturę  osobistą,  aktywnie  uczestniczy  w  zajęciach,  twórczo  współpracuje  w  grupie

rówieśników, wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego, chętnie i z własnej inicjatywy uczestniczy

w  życiu  klasy,  bierze  udział  w  konkursach  i  zawodach  na  terenie  szkoły  i  poza  nią,  zawsze

przestrzega  zasad  bezpieczeństwa,  jest  uczciwy,  szanuje  cudzą  pracę,  godność  i  własność;

prawidłowo reaguje w sytuacjach konfliktowych.

B ( BARDZO DOBRE )

Uczeń  przestrzega  przyjętych  norm  społecznych,  chętnie  udziela  pomocy   kolegom  i  pracuje

na rzecz zespołu klasowego, zazwyczaj systematycznie przygotowuje się do zajęć, dobrze wypełnia

obowiązki dyżurnego, przestrzega ładu i porządku w klasie, podejmuje dobrowolne zobowiązania,

które  stara  się  wykonywać  w  miarę  swoich  możliwości  i  umiejętności,  przestrzega  zasad

bezpieczeństwa,  jest  uczciwy,  szanuje cudzą pracę,  godność  i  własność;  zazwyczaj  prawidłowo

reaguje w sytuacjach konfliktowych, sporadycznie zachowuje się nietaktownie,  potrafi opanować

negatywne emocje.



D ( DOBRE )

Uczeń  zazwyczaj  przestrzega  norm  społecznych,  nie  zawsze  systematycznie  przygotowuje  się

do zajęć,  zazwyczaj  słucha  nauczyciela  i  wypełnia  jego  polecenia,   sporadycznie  nie  panuje

nad emocjami;  zdarza  się,  że  używa  mało  kulturalnego  słownictwa,  nie  zawsze  dotrzymuje

ustalonych  terminów,  nie  zawsze  chętnie  pomaga  rówieśnikom,  niezbyt  chętnie  bierze  udział

w życiu klasy lub szkoły czy uczestniczy w imprezach klasowych i konkursach.

P ( POPRAWNE )

Uczeń  nie  zawsze  przestrzega  norm  społecznych,  często  bywa  nietaktowny,  ma  problemy

z nawiązywaniem relacji koleżeńskich, nie potrafi zgodnie bawić się i pracować w zespole, czasami

używa niewłaściwego słownictwa, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie wykazuje szacunku dla cudzej własności i pracy, lekceważy

zasady  bezpieczeństwa  i  nie  zawsze  reaguje  na  zwróconą  uwagę,  zdarza  się,  że  powoduje

zagrożenie  bezpieczeństwa  własnego  lub  innych  uczniów,  rzadko  podejmuje  dobrowolne

zobowiązania, nie ma poczucia odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków dyżurnego.

N ( NIEODPOWIEDNIE )

Uczeń nie przestrzega norm społecznych, jest agresywny w stosunku do kolegów, ma problemy

z nawiązywaniem relacji koleżeńskich, nie potrafi zgodnie bawić się i pracować w zespole, używa

często wulgarnego słownictwa, nie wywiązuje się z powierzonych prac, nie szanuje cudzej pracy

i własności, lekceważy zasady bezpieczeństwa, uchyla się od prac i działań na rzecz klasy i szkoły,

nie podejmuje współpracy i współdziałania w grupie.

3. SPOSOBY  SPRAWDZANIA  OSIĄGNIĘĆ  W  KLASACH  I - III  

Forma Zasady
Wstępna diagnoza 

rozwoju ucznia 

służąca 

rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu 

indywidualnych 

potrzeb 

rozwojowych 

1. Podstawą diagnozy szkolnej jest: 

 obserwacja zachowań dzieci w różnych sytuacjach,

 rozmowa z dzieckiem,

 rozmowa z rodzicami,

 analiza dokumentacji,

 analiza wszelkich wytworów pracy dziecka.

2. Badania  diagnostyczne  wstępne  przeprowadza  nauczyciel  

na początku klasy I.



i edukacyjnych 

uczniów

3. Przedmiotem diagnozy jest:

 rozwój  fizyczny (waga,wzrost,  stan  zdrowia,  wzrok,  słuch,

wymowa, postawa ciała) – przeprowadza pielęgniarka szkolna,

logopeda, a efekty przedstawia nauczycielowi danej klasy,

 rozwój  funkcji percepcyjno-motorycznych (sprawność

manualna,  percepcja  wzrokowa,  percepcja  słuchowa,  mowa,

myślenie) – przeprowadza nauczyciel.
Sprawdziany 1. Są obowiązkowe.

2. Zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Poprzedzone powtórzeniem materiału objętego sprawdzianem.

4. Sprawdzony i  oceniony sprawdziany nauczyciel  ma obowiązek

oddać  w  okresie  do  dwóch  tygodni  od  jego  napisania  przez

uczniów.

5. Jeżeli  sprawdzian  jest  oceniany  punktowo  i  oceny  wynikają  

z procentowego stosunku uzyskanych punktów do maksymalnej

ilości punktów, to stosuje się następujący przelicznik:

 doskonale - 98% - 100%

 bardzo dobrze - 85% - 97%

 dobrze - 70% - 84%

 wystarczająco - 50% - 69%

 niewystarczająco - 30% - 49%

 niedostatecznie - 0% - 29%

6. Poprawa sprawdzianów jest  dobrowolna,  może odbywać  się  w

terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem i dotyczy

każdej  oceny. Ocenę  można  poprawiać  tylko  jeden  raz.

W dzienniku zapisuje się obie oceny, a ostateczną jest druga.

7. Sprawdziany powinny być przechowywane przez nauczyciela do

końca września następnego roku szkolnego.
Kartkówki 1. Trwają około 30 min.

2. Obejmują wiadomości z ostatnich lekcji.

3. Są sprawdzane i oceniane wg punktacji nauczyciela.

4. Istnieje możliwość oceny w formie skróconej.
Dyktanda 1. Opierają się na opracowanym materiale.

2. Są kilkuzdaniowe.

3. Oceny dostosowane są do stopnia trudności dyktanda.

4. Są poddane poprawie.



5.  Istnieje możliwość oceny w formie skróconej.
Prace domowe 1. Prace domowe są sprawdzane przez nauczyciela.

2. Przy  ocenie  bierze  się  pod  uwagę:  samodzielność,  sposób

wykonania i estetykę.

3. Nieodrobioną pracę domową należy uzupełnić na następny dzień.

4. Częste  nieodrabianie  pracy  domowej  jest  zgłaszane  rodzicom

(prawnym opiekunom) ucznia przez nauczyciela.

5.  Istnieje możliwość oceny w formie skróconej.
Aktywność  na

zajęciach

1. Jest oceniana na bieżąco.

2. Przy ocenie bierze się pod uwagę częstotliwość i prawidłowość

odpowiedzi.

3. Istnieje możliwość oceny w formie skróconej.
Wykonywanie

zadań

dodatkowych

1. Prace nieobowiązkowe, gdy są wykonane poprawnie, oceniane są

co najmniej na ocenę: dobrze.

Test kompetencji 1. Jest obowiązkowy w klasie III. 

2. Odbywa się w II semestrze roku szkolnego.

3. Test  zawiera  materiał  programowy  w  ramach  edukacji

polonistycznej i matematycznej.

4. Zadania testu są punktowane systemem zgodnym z założeniami 

5. Dokonuje się analizy raportu sprawdzianu w celu wyciągnięcia i

wdrożenia wniosków do dalszej pracy.


