
 

  ZASADY OCENIANIA 

W EDUKACJI  WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR4 W MYSŁOWICACH 

A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.  

 
1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez 

dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w 
edukacji wczesnoszkolnej jest:  

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie  

- doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 
indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.  

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  
 

2. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych 
z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę 
jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:  

- funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;  
- funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  
- funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.  

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.  

1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia. 

2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:  
- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i 

pisemne/, gramatykę i 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 - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i 

zabawy ruchowe  
- edukacji językowej /j. angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz 

krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, 
wypowiadanie się  

- zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, 
posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji  

 
 
 
 

 



C. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności 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).  
-sprawdziany i testy (zapowiadane z  2-tygodniowym wyprzedzeniem ) 
-obserwacja uczenia się (praca w grupie) 
 - posługiwanie się książką  
 -aktywność 
- zadania domowe  prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne 
 - wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w edukacji plastycznej i 
technicznej oraz wychowaniu fizycznym 
 
2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 
- ciche czytanie 
- głośne czytanie  
-przepisywanie 
- pisanie ze słuchu  
- pisanie z pamięci  
- wypowiedzi ustne 
- wypowiedzi pisemne  
-recytacja 
- prowadzenie zeszytu i ćwiczeń  
- 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 
 -wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych  
-sprawność fizyczna  
-aktywność na lekcji  
 -praca w zespole 
 
3. Kryteria oceniania 
 1) Nauczyciel stosuje na zajęciach ocenę cyfrową i elementy oceniania kształtującego: 
informację zwrotną, ocenę koleżeńską, samoocenę. Prace pisemne są oceniane wg skali %, 
przedstawiającej się następująco: 
 
 
 
 
 



 
Przedział procentowy Opis słowny Poziom Skrót cyfrowy 

100% Wspaniale najwyższy 6 
99-86% Bardzo dobrze wysoki 5 
85-71% Dobrze wyżej średni 4 
70-51% Pracuj więcej średni 3 
50-31% Słabo niski 2 
30-0% Bardzo słabo poniżej niski 1 
 

W ocenianiu uwzględniamy znak +, jako formę motywacji do dalszej nauki. 
 
2) W klasach 1-3  oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:1 - 6  
-stopień 6, gdy uczeń znakomicie opanował pełen zakres przewidzianych osiągnięć 

edukacyjnych oraz potrafi wcielić zdobytą wiedzę w praktyce;  
- stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;  
-stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na 

dalsze opanowywanie treści;  
-stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, 

sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści; 
 -stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze 

kształcenie; 
 -stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami 

nawet z pomocą nauczyciela. 
Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach elektronicznych stosowanie następujących 
znaków:  
• „bz.”- brak zadania,  
• „np.” - brak pomocy, zeszytu.  
• „0” - nieobecność dziecka na sprawdzianie, teście lub podczas zajęć ocenianych z np. 
edukacji plastycznej, technicznej, wychowania fizycznego.  Symbol ten nie jest oceną, jedynie 
informacją dotyczącą przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzianu. Gdy 
uczeń uzupełni zaległości w ciągu 2 tygodni, nauczyciel stawia ocenę zamiast „0”  

3) Pisania z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco (błędy I stopnia): 
 -Celujący (6): 0 błędów  
-Bardzo dobry (5): 1 - 2 błędy  
-Dobry (4): 3 - 4 błędy  
-Dostateczny (3): 5 - 6 błędów  
- Dopuszczający (2): 7 – 8 błędów  
-Niedostateczny (1): 9 i więcej błędów 
4) Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej 

skali ocen, wynik wpisany do dziennika elektronicznego, wyniki omówione z 
uczniami, gromadzone w teczce wychowawcy lub portfolio ucznia i udostępniane 
rodzicom na ustalonych zasadach. 

 

D) OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach 1-3  
 
1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.  
2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :  
- opinię innych nauczycieli ucznia,  
- opinię nie dydaktycznych pracowników szkoły,  
- opinię kolegów i koleżanek,  



- samoocenę ucznia.  
3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas 
zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych  
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :  
- oceny z zajęć edukacyjnych,  
- promocje do klasy programowo wyższej.  
5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
c)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
d )godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;  
e) dbałość o honor i tradycje szkoły;  
f) dbałość o piękno mowy ojczystej;  
g) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska 
 
 6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania: 
 
 6 - uczeń reprezentuje postawę wzorową  

 5 – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą 

 4 – uczeń reprezentuje postawę dobrą  

3 – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą 

7. Kryteria oceny bieżącej zachowania:  
 
6 – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie 
opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze 
uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 
dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. 
Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, 
uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli 
funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie 
uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  
 
5 – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i 
uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych 
i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie 
spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i 
zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. 
Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 
Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 
 
 4 – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj 
usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. 
Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po 
zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, 
kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, 
wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli 
funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w 
życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  
 



3 – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często 
nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i 
rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. 
Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na 
zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie 
wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, 
cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i 
porządku w miejscu pracy.  
 
 

 
 

E. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych 
osiągnięciach. 
 
1. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są uczniom na 
jednym z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany na 
dodatkowym formularzu znajdującym się w teczce wychowawcy.  
2. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są rodzicom na 
pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest potwierdzony podpisem rodzica 
na liście potwierdzającej zapoznanie się z aktami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat 
wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych 
edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne. 
 
 3.Ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej 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.  
4. 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. 
5. Prace ucznia (zeszyty dyktand, zeszyty do kligrafii, prace samodzielne, sprawdziany, prace 
plastyczne itp.) znajdują się w jego teczce. Sprawdziany i testy pozostają w szkole przez 
okres 1 roku 
 
 

 


