
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ   

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 1  

 im. ADAMA MICKIEWICZA 

 W SZCZECINKU 
 

Wstęp 

 

    Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej 

w systemie szkolnym. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia 

podstawowych umiejętności uczniów. Celem systemu nauczania jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 

W osiągnięciu tego celu pomaga sposób oceniania postępów w nauce i zachowaniu uczniów klas I-III. 

 

I.    Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 
1.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach 

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

 

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

 

3.   Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy. 

 



4.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) metodach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

5.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie 

oraz kryteriach oceniania zachowania. 

 

6.  W ciągu semestru nauczyciel na bieżąco ocenia postępy swoich uczniów. 

 

7. W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty  pracy.  

 

8. Ocenianie bieżące zdobywanej wiedzy i umiejętności odbywa się za pomocą punktacji w skali od 6 do 1 według ustalonych 

kryteriów: 

6pkt.- doskonale, wzorowo, idealnie; 

5pkt.- znakomicie, świetnie; 

4pkt.- właściwie, ładnie, pozytywnie; 

3pkt.- musisz popracować, przeciętnie, średnio; 

2pkt.- słabo, ćwicz więcej, postaraj się; 

1pkt.- jeszcze nie umiesz ,niewystarczająco, błędnie. 

 

 

9.  Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

 

6 - Uczeń celująco opanował pełen zakres treści nauczania i umiejętności określonych podstawą programową. Samodzielnie inicjuje 

rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności. 

5 - Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres treści nauczania i umiejętności określonych podstawą programową, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

4 - Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość treści nauczania i umiejętności 

określonych  podstawą programową , poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie 

zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedze w typowych sytuacjach. 



3 - Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe treści nauczania i 

umiejętności określone podstawą programową , stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji. 

2 - Uczeń słabo opanował podstawowe treści i umiejętności określone podstawą programową , nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać 

większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego 

wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań. 

1 - uczeń  nie opanował podstawowych  treści i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. 

Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się , niszczy prace. 

 

10.  Ocenie punktowej podlega wiedza i umiejętności w wymienionych obszarach:   

a) czytanie , 

b)  mówienie, 

c)  pisanie, 

d)  rachowanie (liczenie, przeliczanie) 

e)  rozwiązywanie zadań tekstowych, 

f)  umiejętności praktyczne 

g) rozumienie zjawisk i zależności  w przyrodzie, 

h) działalność artystyczno- techniczna. 

 

11.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

12.  Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 

niedostateczny, według zasad określonych przez nauczycieli religii.  

 

13. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

 



14.  W zależności od istniejących w szkole warunków (np. pomoc specjalistyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 

wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, itp.) zapewnia się pomoc uczniowi, gdy poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub 

utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej. 

 

15. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz prace 

artystyczne, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

 

II. Ocenianie zachowania uczniów 

1.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

2.    Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I-III  jest oceną opisową. 

 

3.    Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego z nich oraz warunki środowiskowe. 

4.Wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia na podstawie:  

a)  własnych obserwacji 

b) opinii nauczycieli uczących w danej klasie innych przedmiotów lub prowadzących zajęcia dodatkowe. 

 

5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) przygotowanie do zajęć; 

b) kulturę osobistą ; 

c) wygląd zewnętrzny ; 

d) dbałość o ład i porządek w swoim otoczeniu ; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób w czasie przerw; 

f) punktualność ; 

 

6.  Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania: 

W - uczeń zachowuje się wzorowo 

B - uczeń zachowuje się bardzo dobrze 

P - uczeń zachowuje się poprawnie 

N - uczeń musi popracować nad zmianą swojego zachowania. 

 



7.  Kryteria oceny bieżącej z zachowania: 

W - Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest 

zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. 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. Zawsze jest przygotowany do zajęć 

B - Uczeń najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. 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. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i 

porządek w miejscu pracy. Zazwyczaj  jest przygotowany do zajęć.  

P - Uczeń 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. Często 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. Czasami  bywa nieprzygotowany do zajęć. 

N - Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników. 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 mienie własne, cudze i szkolne. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. 

Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. 

 

8. Każdy przejaw niewłaściwego zachowania nauczyciel zobowiązany jest  wpisać  w zeszycie  do korespondencji i  w klasowym 

zeszycie uwag. 

 

III. Śródroczne podsumowanie pracy uczniów 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 



2.Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przedstawia się rodzicom ( prawnym opiekunom) propozycję 

rocznej  oceny opisowej. 

 

3. Roczna ocena opisowa zawiera informację na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań  

określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazuje na potrzeby ucznia związane z przezwyciężeniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

 

4. Ocena śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 

IV. Roczne podsumowanie pracy uczniów 

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

 

3. Roczna ocena z religii jest oceną cyfrową wiadomości i umiejętności 

określonych  programem nauczania. 
 


