
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w klasach 1-3 

Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich 

 

 

1. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej otrzymują oceny: 

a) bieżące w skali od 1pkt do 6 pkt 

b) klasyfikacyjne – opisowe: 

▪ śródroczne 

▪ roczne 

 

2. Oceny są jawne dla rodziców i uczniów. Sprawdziany, testy, dyktanda są udostępniane 

rodzicom na zebraniach klasowych oraz na spotkaniu indywidualnym po uprzednim 

umówieniu.  

3. Ocenianie bieżące zaś przebiega w sposób systematyczny i ciągły przez cały rok 

szkolny. 

4. W ocenianiu bieżącym ustala się następujące kryteria przyznawania punktów: 

a) 6 punktów otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności z 

poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

podstawie programowej, czyli: 

▪ samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

▪    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe,  

▪ rozwiązuje wszystkie zadania obejmujące program nauczania, 

▪  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)  

b) 5 punktów otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności z 

poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

podstawie programowej, czyli:  

▪ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

▪ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

▪ potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów 

w nowych sytuacjach; 

c) 4 punkty otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z 

poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie 

i wykonanie większości zadań zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej, czyli: 

▪ poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

▪ rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

d) 3 punkty otrzymuje uczeń, otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres 

wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w podstawie programowej, czyli:  

▪ opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym 

i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  



e) 2 punkty otrzymuje uczeń, otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum w 

zakresie wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w podstawie programowej, czyli:  

▪ opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

▪  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

f) 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności z 

poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

podstawie programowej, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.  

Ocenę bieżącą otrzymuje uczeń po wykonaniu określonego ćwiczenia, zadania czy 

odpowiedzi. Ocenę pisemną (do półrocza klasy pierwszej) otrzymuje dziecko w formie 

pieczątek, na których oprócz symbolu widnieje zapis: wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, 

postaraj się, pomyśl, pracuj więcej. W dzienniku lekcyjnym tej ocenie odpowiadają 

cyfry:  

a) wspaniale – 6,  

b) bardzo dobrze – 5,  

c) ładnie – 4,  

d) postaraj się – 3, 

e) pomyśl – 2,  

f) pracuj więcej – 1. 

  

Od drugiego półrocza klasy I uczeń otrzymuje punkty w skali 1 - 6. 

 

 

5. W edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z rozporządzeniem MEN, obowiązuje ocena 

opisowa śródroczna i roczna. Biorąc pod uwagę, że ma ona przede wszystkim charakter 

informacyjny opracowano kartę takiej oceny. Za podstawę do jej opracowania 

posłużyły wymagania programowe (umieszczone w ”Podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”) oraz systematyczne obserwacje 

dziecka. Wyjątkiem jest religia/etyka, która zawiera oceny cyfrowe. 

 Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia w formie opisowej brane są pod uwagę 

następujące obszary aktywności. Są nimi:  

a) czytanie  

b) mówienie  

c) pisanie 

d) liczenie  

e) aktywność ruchowa  

f) aktywność przyrodnicza 

g) posługiwanie się językiem francuskim  

h) umiejętne korzystanie z komputera.  

 

6. Przewidywane oceny końcoworoczne są ustalone i podane do wiadomości rodziców lub 

prawnych opiekunów na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną podczas zebrania z 

rodzicami. W ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie 

rocznej, rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć u dyrektora szkoły 

umotywowane podanie o jej zmianę. Zmiana oceny następuje po sprawdzianie 

komisyjnym ustnym i pisemnym z zakresu materiału obejmującego wiadomości i 

umiejętności koniecznych do uzyskania danej oceny. Termin sprawdzianu ustala 

wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu. 



7. Ocena zachowania jest ustalana na podstawie zasad zapisanych w Regulaminie Szkoły. 

Zmiana oceny zachowania podlega decyzji rady pedagogicznej. 

      Przy ocenie zachowania brane są pod uwagę następujące kryteria:  

a)  zachowanie w szkole i poza szkołą, 

b)  funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w społeczności uczniowskiej 

c)  współpracę w zespole, relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi,  

d)  przestrzeganie norm społecznych,  

e)  szczególne osiągnięcia,  

f)  punktualność i obecność na zajęciach.  

g) korzystanie z komputera zgodnie z zaleceniami nauczyciela. 
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8. Ocena śródroczna opisowa: informacja dla rodziców – według wzoru ustalonego na 

dany rok szkolny.  

9. Ocena roczna opisowa: w dzienniku lekcyjnym, w arkuszu ocen, na świadectwie 

szkolnym. 

 

10. Sposoby przechowywania prac uczniowskich i sposoby informowania rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia:  

 

a) prace pisemne dzieci są w szkole przechowywane w dokumentacji nauczyciela 

(indywidualna teczka dla każdego ucznia).  

b) rodzice mają prawo wglądu do prac w czasie zebrań klasowych, zebrań 

indywidualnych lub podczas godzin konsultacyjnych.  

c) po nieobecności uczeń powinien uzupełnić braki w terminie ustalonym wspólnie z 

nauczycielem.  

d) znak graficzny „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale 

nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej 

 

 


