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 ZASADY WEWNĄTRZKOLNEGO OCENIANIA  UCZNIÓW 

KLAS  I – III 

SZKOŁA  PODSTAWOWOWA   

im.  KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU 

W DĄBRÓWCE 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Ustawa o Systemie Oświaty. 

2. Podstawa Programowa. 

3. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania. 

4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

5. Statut Szkoły Podstawowej im. KOU w Dąbrówce. 

I.    Zasady ogólne 

               1.  Obowiązują dwa tryby nauczania: tryb stacjonarny oraz tryb zdalny. 

               2.  W klasach I – III obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna,  wyjątkiem jest    

                     religia / etyka, która zawiera oceny cyfrowe. 

               3.  Nauczyciele klas I - III na początku każdego roku szkolnego informują dzieci i ich rodziców        

                   (prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego 

                    przez siebie programu nauczania i sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

                    - dzieci w zespole klasowym – w trakcie zajęć edukacyjnych; 

                    - rodziców (prawnych  opiekunów) – podczas zebrania organizacyjno - informacyjnego. 

               4 . Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -    

                    pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w 

                    stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

                    deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 

                    z programu nauczania. 

II.   W klasach I – III obowiązuje bieżąca, śródroczna i końcoworoczna ocena opisowa: 

        1. Ocena bieżąca: 

                     a.   ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie przez cały rok szkolny, każdego dnia w                  

 czasie  zajęć szkolnych, nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek,   nagradza 

pochwałą, wskazuje,   co uczeń powinien zmienić, poprawić, 

      b.   polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach, daje informacje 

             nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

 

      c.   to słowna lub pisemna (w zeszycie lub na karcie pracy) ocena motywująca do 

            aktywności   i  wysiłku,  wyraźnie  wskazująca  osiągnięcia, 

       d.  analiza kart pracy kontrolujących opanowanie umiejętności językowych, 
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                          matematycznych, przyrodniczych, itp., 

        2.  Ocena śródroczna 

              Klasyfikowanie śródroczne zawiera informacje dotyczące osiągnięć ucznia w I półroczu 

              nauki oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z   

              przezwyciężeniem  trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień,  a także zalecenia 

             umożliwiające mu lepszy rozwój i opanowanie programu. 

       3.  Ocena  końcoworoczna 

             Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

             opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

             podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. 

        III.   Przedmiotem oceny są  osiągnięcia edukacyjne uczniów i  zachowanie. 

        IV.    Formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

1. wypowiedzi ustne, 

2. wypowiedzi pisemne (w tym poprawność ortograficzna i gramatyczna); 

3. czytanie, 

4. liczenie, 

5. rozwiązywanie zadań z treścią, 

6. wiadomości o środowisku społeczno - przyrodniczym, 

7. zeszyty i ćwiczenia, 

8. graficzna strona pisma, 

9. prace plastyczno-techniczne, 

10. sprawność fizyczna, 

11. zachowanie, 

12. praca na zajęciach (indywidualna i w grupie), 

13. aktywność na zajęciach, 

14. przygotowanie do zajęć. 

V.  Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

               1.  Karta pracy ( bieżące wiadomości i umiejętności  ) - monitorowanie bieżących         
umiejętności ucznia (nie muszą być zapowiadane): 

                          a.  zaangażowanie, 

                          b.  aktywność, 

                          c.  prace dodatkowe, 

                          d. opanowanie wymaganych umiejętności edukacyjnych i społecznych. 

2. Ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów : 

               a.   wygłaszanie krótkich tekstów z pamięci, 

               b.  czytanie, 

               c. prawidłowe formułowanie pytań, 
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               d. udzielanie odpowiedzi na pytania, 

               e.  aktywność na zajęciach . 

3. Prace pisemne  (dłuższe wypowiedzi ciągłe); 

                a. karta pracy – monitorowanie umiejętności bieżących ucznia, 

                b. karta postępów edukacyjnych ucznia -  monitorowanie umiejętności  nabytych 

                   ( w dłuższym okresie czasu), 

               c.  prace domowe, 

               d. list, opowiadanie, zaproszenie, ogłoszenie. 

4. Diagnozy w klasach 1-3. 

5. Inne :   

               a. praktyczne, 

               b. sprawnościowe. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji technicznej, muzycznej, 

       plastycznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w 

       wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

       wychowana fizycznego-także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

       ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

VI.  Sposoby przechowywania prac uczniowskich i sposoby informowania rodziców ( opiekunów 

prawnych ) ucznia o indywidualnych osiągnięciach 

 1.  Prace pisemne dzieci są w szkole przechowywane w dokumentacji nauczyciela     

                   (indywidualna teczka dla każdego ucznia). 

              2.  Rodzice mają prawo wglądu do prac w czasie zebrań klasowych lub podczas konsultacji 

                   indywidualnych organizowanych zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

3.  Uczeń, który był nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić  braki  ( notatki                    

     w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń, zadania domowe) w terminie  jednego tygodnia  po 

     powrocie do  szkoły.   

4.  Rodzic  ma obowiązek dopilnować  aby braki, spowodowane nieobecnością w szkole, 

      były uzupełnione w okresie tygodnia.    

5. Rodzic sam dowiaduje się co trzeba nadrobić / uzupełnić od innych rodziców / uczniów. 

       6.  Znak graficzny „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie    

            sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

       7. Uzyskane oceny roczne, śródroczne oraz bieżące są jawne dla ucznia i rodzica. 

       8.  W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć – rodzice 

            informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem   

             oraz systematycznie przez mobiDziennik. 

       9.  W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem nauczyciel nawiązuje kontakt 
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             telefonicznie. 

      10. W przypadkach niemożliwego kontaktu telefonicznego - wysłanie listu - zaproszenie do 

             szkoły na indywidualną rozmowę . 

VII Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

       Rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 3 dni roboczych. 

       Forma usprawiedliwiania nieobecności: pisemna, poprzez mobiDziennik. 

VIII  Pisemna informacja zwrotna 

        Informacja zwrotna to działanie, które ma bardzo duży wpływ na wzrost wyników w nauce   

        uczniów. Jej celem jest pomóc uczniowi uczyć się.  Komentarz do pracy ucznia nieodłącznie 

        związany jest z kryteriami oceniania (nacobezu), które powinny być precyzyjne i zrozumiałe. 

        Ich  spełnienie ma doprowadzić ucznia do sukcesu  czyli  osiągnięcia celu uczenia się  -     

       opanowania nowych wiadomości i  umiejętności . 

       Cztery kluczowe elementy pełnej informacji zwrotnej (IZ) to: 

                    1.  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

                    2.  odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

                         ucznia, 

3. wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

4. wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien podążać. 

        IX  Skala i waga ocen 

         We wszystkich obszarach edukacji oraz na języku angielskim stosuje się ocenę opisową. 

         Wyjątek stanowi religia/etyka,  stosuje się skalę  1-6 . 

X  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

       edukacyjnych 

       W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub rodziców 

       (opiekunów prawnych) w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub łącznej). 

 

 XI   Kryteria oceniania w stosunku do uczniów z dysfunkcjami 

      Nauczyciel indywidualnie ocenia pracę ucznia z dysfunkcjami, odpowiednio do potrzeb 

       rozwojowych i możliwości psychofizycznych, stosując zalecenia poradni PP. W przypadku dzieci 

       niepełnosprawnych ocenia się postępy i wkład pracy, wysiłek włożony przez ucznia w   

       przyswojenie  materiału. 

XII.  Nieprzygotowanie do lekcji 

        Nauczyciel informuje rodzica o nieprzygotowaniu ucznia przez mobidziennik zapisując uwagę 

        neutralną. 

XIII.  Zasady oceniania obowiązujące w okresie zdalnego nauczania: 

          Wszystkie oceny zdobyte podczas nauczania zdalnego są zgodne z przedmiotowym systemem          
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          oceniania. Postępy uczniów są monitorowane  i na bieżąco oceniane, na podstawie bieżących 

          osiągnięć prezentowanych podczas nauki zdalnej lub na podstawie wykonanych i odesłanych   

          ćwiczeń, prac, quizów, projektów. 

XIV.  Kryteria oceny zachowania 

         Ocena z zachowania w klasach 1-3 jest oceną opisową uwzględniającą postępy w rozwoju 

         emocjonalno-społecznym. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, 

         jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej. 

        Obowiązują następujące kryteria: 

                1.  Kultura osobista, uczeń: 

                      a)  kulturalnie zachowuje się w szkole i w miejscach publicznych, 

                      b)  stara się panować nad emocjami (płacz, gniew, niepokój, agresja), 

                      c)  jest koleżeński, grzeczny i uprzejmy, 

                      d)  stosuje na co dzień formy grzecznościowe; 

                      e)  dba o higienę osobistą oraz porządek w miejscu pracy; 

                      f)  szanuje własność prywatną i społeczną 

                2.  Stosunek do obowiązków szkolnych (obowiązkowość), uczeń: 

                      a) dotrzymuje umów i zobowiązań, 

                      b) jest punktualny, 

                      c) wkłada wysiłek w wykonywaną pracę, 

                      d) jest aktywny w czasie zajęć, 

                      e) pamięta o obowiązkach ucznia (prace domowe, przybory szkolne), 

                      f) pracuje na lekcjach we właściwym tempie, samodzielnie, 

                      g) doprowadza prace do końca. 

                 3.   Relacje z rówieśnikami, uczeń: 

      a) szanuje kolegów, 

      b) chętnie udziela pomocy innym, 

      c) troszczy się o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów, 

      d) dokonuje samooceny i oceny zachowania innych, 

      e) potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów. 

                 4. Współdziałanie w grupie, uczeń: 

                                  a) zgodnie bawi się w grupie;, 

                                  b) wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy, 

                                  c) przewodniczy lub podporządkowuje się grupie. 

                 5. Aktywność społeczna, uczeń: 

                                 a) podejmuje oferowane zadania, 

                                 b) pełni odpowiedzialnie powierzoną funkcję, 
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                                 c) chętnie wykonuje dodatkowe prace literackie, plastyczne, techniczne, 

                                 d) bierze udział w konkursach oraz w zawodach sportowych na terenie szkoły,       

                                     miasta, województwa i kraju. 

XV .  Do dokumentowania informacji o postępach i osiągnięciach dziecka służą: 

                      a.  dziennik elektroniczny, 

                      b.  arkusze ocen (ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna), 

                    c.  teczki z pracami ucznia. 
XVI.  Promowanie 

          Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

          W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu klasy przez 

          ucznia na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną w 

          porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

          W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony, na czas określony, z zajęć zdrowotno- 

          ruchowych, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 

          wydanych przez lekarza. 

XVII.  Procedura odwoławcza 

           W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) nie przewiduje się możliwości   

           odwoływania  od ustalonych przez nauczycieli ocen opisowych. 

 

Wymagania edukacyjne: 

Edukacja wczesnoszkolna klasy 1-3 

j. angielski klasy 1-3 

religia klasa 1 

religia klasa 2 

religia klasa 3 
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