
Wewnętrzne zasady oceniania 

dla klas 1-3 

rok szkolny 2019/2020 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II 

w Wólce Hyżneńskiej 

 

 
Spis treści 

System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 

1. Szkolny system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 

2. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

3. Kryteria punktowego systemu oceniania 

4. Kryteria oceny z zachowania 

5. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka 

6. Warunki poprawiania ocen 

 

 
1. SZKOLNY      SYSTEM      OCENIANIA 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W KLASACH I-III 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 

r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Rozporządzenia 

MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534 z późn. 

zm.) - śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w 



klasach I-III szkoły podstawowej uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli  poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości    

i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

określonych w statucie szkoły. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno -wychowawczej. 



Jeżeli uczeń klasy 1 i 2 szkoły podstawowej rokuje opanowanie materiału w 

jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dwóch klas, może być promowany w trakcie roku szkolnego przez radę 

pedagogiczną: 

• na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału 

albo 

• na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia 

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 

może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły 

podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy 

oddziału. 

2. SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI 

UCZNIÓW 

1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

• ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów 

• prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe) 

• kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane. 

Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu trzech dni 

• testy zintegrowane / sprawdziany - mogą być przeprowadzane w częściach 

w ciągu 2 dni; muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem - 

nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni; w ciągu tygodnia może 

być jeden taki test 

• obserwacja uczenia się (praca w grupie) 

• posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych) 

• aktywność 

• zadania domowe 

• prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne 

• wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim z przedmiotów 

„artystycznych") 

 
 

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 



Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania 

wiadomości i umiejętności pracy uczniów to: 

• ciche czytanie 

• głośne czytanie 

• przepisywanie 

• pisanie ze słuchu 

• pisanie z pamięci 

• wypowiedzi ustne 

• wypowiedzi pisemne – opowiadanie, opis, sprawozdanie, układanie życzeń 

• recytacja 

• prowadzenie zeszytu 

• samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura 

• dostrzeganie zjawisk przyrodniczych 

• liczenie pamięciowe 

• wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych 

• układanie zadań 

• przeprowadzanie pomiarów 

• stosowanie technik plastycznych i technicznych 

• dokładność i estetyka wykonania prac 

• wiedza o sztuce 

• śpiewanie 

• czytanie i zapisywanie nut 

• rozpoznawanie utworów muzycznych 

• aktywność na lekcji 

• praca w zespole 

 
3. Organizacja procesu sprawdzania 

a) W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest 

oceną opisową. 

 Ocena śródroczna i końcoworoczna ujmuje: 

➢ osiągnięcia wychowawcze: 

• wywiązywanie się z obowiązku ucznia 

• przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych 

• umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem 

odpowiednich norm 

• kulturalne zachowanie się w stosunku do rówieśników 



• okazywanie szacunku innym osobom 

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne 

➢ umiejętność wypowiadania się 

➢ technikę czytania i pisania 

➢ podstawy ortografii i gramatyki 

➢ umiejętność redagowania pisemnych wypowiedzi 

➢ liczenie w zależności od poziomu nauczania 

➢ rozwiązywanie zadań tekstowych 

➢ ogólną wiedza o otaczającym świecie 

➢ zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym 

➢ osobiste osiągnięcia uczniów. 

 
 

b Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności 

konkretnego ucznia i jest ona przekazywana rodzicom. Ocenianie okresowe 

(półroczne) ma charakter bardziej ogólny i informuje o nabywaniu 

poszczególnych umiejętności, o specjalnych uzdolnieniach i ewentualnych 

trudnościach. Powinno mieć charakter diagnostyczno-informujący. 

c) Roczna ocena opisowa jest konstruowana w formie świadectwa. Ocenianie 

końcoworoczne jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, 

umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień. 

 

 
3. KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ 

UCZNIÓW W KLASACH I-III 

OCENA BIEŻĄCA BĘDZIE OBEJMOWAĆ FORMĘ NAGRADZANIA 

SŁOWNEGO ORAZ NASTEPUJĄCĄ FORMĘ ZAPISU: 

• WSPANIALE (6) - uczeń 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 podstawę programową, wykazuje się 

samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, jest 

niezwykle zaangażowany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z 

zajęć dydaktycznych 



• BRAWO (5) – uczeń spełnia w większości wymagania stawiane przez 

podstawę programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych 

sytuacjach, wykazuje duże zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających z zajęć dydaktycznych 

• DOBRZE (4) – uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, 

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne, wykazuje przeciętne zaangażowanie w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych 

• STARAJ SIĘ (3) – 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, wymaga częstego 

wsparcia i motywacji w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z 

zajęć dydaktycznych 

• MUSISZ POPRACOWAĆ (2) – uczeń spełnia minimalne wymagania 

programowe, osiągnął to przy pomocy nauczyciela, niechętnie angażuje się w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych 

• BIERZ SIĘ DO PRACY (1) uczeń nie spełnia minimalnych wymagań 

programowych, wykazuje się brakiem zaangażowania w wywiązywaniu się z 

obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych 

Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć w sprawdzianach: 

• 96% - 100% - 6 

• 86% - 95% - 5 

• 71% - 85% - 4 

• 51% - 70% - 3 

• 31% - 50% - 2 

• 0% -30% - 1 

Ilości dopuszczalnych błędów na poszczególne poziomy osiągnięć w 

pisaniu 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. 

 
a) Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-). 

b) Inne oznaczenia przyjęte przez nauczyciela powinny być przekazane 

uczniom i ich rodzicom np. za trzy plusy można otrzymać ocenę bardzo dobrą 

(stosowane w zapiskach własnych nauczyciela). 

c) W klasach I- III przeprowadzane będą testy zintegrowane na standardowych 

arkuszach przygotowanych przez wydawnictwo „MAC- edukacja” po 

opracowaniu treści zawartych w testach. Ocena sprawdzianu - punktowa i 

procentowa ustalona zgodnie z kartoteką testu po każdej części zrealizowanej 

w danej klasie. 

d) Pod koniec pierwszego etapu edukacji dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia zewnętrznego testu kompetencji dla klas III. 

e) Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom. 

f) Wyniki zewnętrznego testu kompetencji kl. III zostają przekazane 

wychowawcom klas IV i stanowią diagnozę wstępną uczniów w klasie 

czwartej. 

g) Prace sprawdzające (sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej 

skali ocen, wynik wpisany do dziennika. Wszystkie prace pisemne są 

archiwizowane, rodzic ma prawo wglądu do tych prac. 

h) 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. 

i) Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy 

wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony 

ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie. 

j) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć po nieobecności z powodu 

choroby. W zależności od czasu jej trwania winien nadrobić zaległości i 

uzupełnić materiał: 

• po nieobecności trwającej co najmniej tydzień przez kolejne 5 dni, 

• po nieobecności trwającej krócej niż tydzień, przez 2 dni z wyjątkiem 

zapowiedzianych testów kompetencji i sprawdzianów. 



k) W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, 

uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi. 

4. OCENA ZACHOWANIA 

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w tym: 

• przygotowanie do zajęć lekcyjnych (odrabianie pracy domowej, 

wyposażenie plecaka) 

• przestrzeganie stroju uczniowskiego 

• Punktualność 

• sumienna praca na lekcji 

• przestrzeganie regulaminów szkolnych (stołówki, biblioteki, świetlicy, 

wycieczek, pracowni komputerowej, klasy); 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, a w tym: 

• poszanowanie mienia szkolnego, kulturalnie korzystanie z pomieszczeń 

szkolnych 

• działania na rzecz społeczności szkolnej 

• udział w akcjach charytatywnych; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, a tym: 

• znajomość hymnu, symboli narodowych i szkolnych 

• udział w akademiach i uroczystościach szkolnych organizowanych z 

okazji świąt narodowych i szkolnych 

• godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, 

uroczystościach miejskich i środowiskowych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, a w tym: 

• posługiwanie się poprawną polszczyzną 

• dbanie o kulturę słowa; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w tym: 



• znajomość i przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów 

(stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, 

klasy) 

• bezpieczne zachowanie się podczas przerw 

• znajomość i przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania 

• dbałość o higienę osobistą; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a w tym: 

• ubieranie się stosownie do sytuacji 

• poprawne zachowanie w szkole i podczas wyjść poza szkołę; 

7) okazywanie szacunku innym osobom, a w tym: 

• stosowanie zwrotów grzecznościowych 

• przejawianie koleżeńskości, tolerancji, prawdomówności, uczciwości, 

chęci pomocy 

• nawiązywanie pozytywnych i kulturalnych relacji z osobami dorosłymi i 

rówieśnikami 

• nie używanie wulgaryzmów, przezwisk, brzydkich określeń 

• właściwe komunikowanie się (udzielanie odpowiedzi, reagowanie na 

polecenia i prośby, sygnalizowanie własnych potrzeb). 

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 poradnię specjalistycznej. 

Ocenę opisową z zachowania będziemy pisać biorąc pod uwagę: 

• samoocenę ucznia, 

• opinie wyrażoną przez innych uczniów danej klasy, 

• opinię innych nauczycieli, 

• obserwację nauczyciela. 

5. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODICÓW O 

 INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH 



1. Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są 

uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest 

odnotowany w dzienniku. 

2. Ocenianie ucznia w nauczaniu zintegrowanym jest jawne i odbywa się na 

bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel 

sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza 

uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, 

poprawić czy wyeksponować. Podkreśla, więc osiągnięcia ucznia, ale nie 

porównuje go z innymi uczniami. 

3. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: 

obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. 

Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania 

błędów, do rzetelnej informacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a 

co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje motywację do 

dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne działania. 

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, 

zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. 

5. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas 

kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami 

organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym oraz korzystając z dziennika 

internetowego. 

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

informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z 

nauczycielem. 

7. Przekazywanie informacji odbywać się będzie również przy pomocy zeszytu 

do korespondencji. 

8. W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną 

przekazane telefonicznie. 

9. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu semestru na specjalnie 

przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania 

(kl. I, II, III). 

13. Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na 

świadectwie szkolnym. 



6. WARUNKI POPRAWIANIA OCENY Z PRZEDMIOTÓW 

 OBOWIĄZKOWYCH 

1. 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). 

2. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z 

poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 


