
Ocenianie Wewnątrzszkolne w Szkole Podstawowej w Mykanowie 

Edukacja wczesnoszkolna 

I. Ocenianiu podlegają: 

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów 

2.Zachowanie uczniów 

W klasach I – III oceny bieżące ustala się według skali sześciostopniowej: 

Stopień celujący 6 – gdy uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu 

nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł 

informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i 

dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych. 

Stopień bardzo dobry 5 – gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem 

nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Stopień dobry 4 – gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze 

opanowywanie treści. Uczeń opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

Stopień dostateczny 3 – gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności oraz ma wyraźne 

problemy z przyswajaniem trudniejszych treści. Opanował większość wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej. Może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy w trakcie dalszej nauki. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne. 

Stopień dopuszczający 2 – gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze 

kształcenie. Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie wymagań zawartych w  podstawie programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, 

często nie kończy rozpoczętych działań.  

Stopień niedostateczny 1 – gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie z zadaniami 

nawet z pomocą nauczyciela. Nie opanował wiadomości 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.  

II. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi  i 

formułowane są w oparciu o oceny bieżące uzyskane przez ucznia w ciągu I półrocza lub całego roku szkolnego z 

prac klasowych, kartkówek, ćwiczeń praktycznych, aktywności i wkładu pracy dziecka. Są one redagowane na 

podstawie zgromadzonych informacji  za pomocą narzędzi oceniania. 

Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

- ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów 



- prace pisemne  

- kartkówki – trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane, nauczyciel musi je sprawdzić w ciągu 3 

dni 

- sprawdziany – trwają od 30 do 45 minut, musza być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel 

musi je sprawdzić w ciągu tygodnia, w tygodniu mogą być 2 sprawdziany 

-  testy – trwają 45 minut i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni, musza być zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel musi je sprawdzić w ciągu 2 tygodni, w tygodniu może być 1 taki test 

- obserwacja uczenia się ( praca w grupie) 

- aktywność 

- prace domowe 

- formy praktyczne z działalności artystycznej i ruchowej 

III. Sprawdzone i ocenione prace uczeń i rodzice otrzymują do wglądu oraz zwrotu w dniu następnym.                 

Są przechowywane do końca roku szkolnego. 

IV. Wszystkie wystawione oceny są jawne dla ucznia i jego rodzica, są wpisywane do dziennika elektronicznego. 

V. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują poprzez dostęp do dziennika elektronicznego, 

kontaktów indywidualnych zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

Bieżącą ocenę  ucznia nauczyciel dokumentuje dokonując zapisów: 

- w dzienniku elektronicznym 

- w zeszycie ucznia, jego ćwiczeniach 

- na wytworach pracy ucznia  

VI. W klasach I – III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych testów, kartkówek 

obejmujących pewien zakres materiału oceny bieżące według poniższych kryteriów: 

% ogółu punktów ze sprawdzianu Stopień 

100 % + zadanie dodatkowe Celujący -  6 

100% - 90 % Bardzo dobry -  5 

89 % - 75 % Dobry – 4 

74 % - 50 % Dostateczny -3   

49 % - 30 % Dopuszczający – 2 

29 % - 0 % Niedostateczny - 1   

 

VII. W klasach I – III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje z pisania tekstów ze słuchu i z pamięci oceny bieżące 

według następujących kryteriów: 

Liczba błędów Stopień 

Tekst napisany bezbłędnie Celujący – 6 

1 błąd ortograficzny Bardzo dobry – 5 

2 – 3 błędy ortograficzne Dobry – 4 

4 – 5 błędów ortograficznych Dostateczny – 3 

6 – 7 błędów ortograficznych Dopuszczający – 2 

8 i więcej błędów ortograficznych Niedostateczny - 1 



Ocenianie zachowania 

W klasach I- III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

Uczniowie oceniani są w siedmiu obszarach: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ; 

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób; 

6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7. Okazywanie szacunku innym osobom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca domowa ucznia klas I – III szkoły podstawowej 

Praca domowa należy do jednej z form utrwalania wiedzy i umiejętności określonej programem nauczania. Jest 

ona dalszym ciągiem pracy ucznia w szkole i stanowi ważny element procesu nauczania. 

Poprzez odpowiednio dobrane treści ma za zadanie:  

1. Doskonalenie techniki czytania 

2. Doskonalenie sprawności rachunkowej 

3. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej i pisemnej 

4. Rozwijanie zdobytych w szkole umiejętności 

5. Kształcenie pamięci, wyrabianie umiejętności samodzielnego myślenia 

6. Kształtowanie właściwego stosunku do pracy 

7. Przygotowanie informacji do zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAUCZANIE ZDALNE 

1. Wewnątrzszkolne System Oceniania w nauczaniu zdalnym maja charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej 

oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie , w którym tradycyjna forma realizacji zajęć 

jest niemożliwa do kontynuowania. 

3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksie do kryterium 

oceniania. Treści nie zawarte w aneksie pozostają zgodne z WSO. 

4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły. 

 

Aneks do kryterium oceniania wewnątrzszkolnego z edukacji wczesnoszkolnej- w czasie nauczania zdalnego. 

1. Podstawową formą kontaktu nauczyciela z Uczniem/Rodzicem odbywa się za pomocą e-dziennika Librus. 

2. Uczeń wspólnie z Rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela. 

3. Uczeń zapoznaje się ze wszystkim materiałami przesłanymi przez nauczyciela. 

4. Uczeń testy, gry i zadania sprawdzające wiedzę rozwiązuje samodzielnie. 

5. Nauczyciel wyznacza , które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać online. 

6. Zadane prace przesyłane są za pomocą e-dziennika Librus, email lub platformy G-Suite. 

7. Uczeń przechowuje prace do czasu powrotu do szkoły. 

8. Nauczyciel zadając pracę określa termin, warunki i formy zaliczenia. 

9. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy Ucznia z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości dziecka. 

 


