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 1.W klasach I-III śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem religii i etyki), a także 

śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

 2. W bieżącej ocenie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

stosowane są oznaczenia literowe A, B, C, D, E, F oraz znaki ikonograficzne w 

postaci stempli, punktów lub w formie zdań.  

3. W klasie III dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych (1-6) w celu 

złagodzenia skutków przejścia do oceniania stosowanego w klasach IV-VIII.  

4. Ustala się w klasach I-III następujące poziomy umiejętności ucznia:  

- Poziom A (wysoki) – znajdują się w nim uczniowie, którzy dane umiejętności 

zawarte w podstawie programowej już osiągnęli. Dalsza praca będzie polegała 

na rozwijaniu tych umiejętności w bardziej złożonych sytuacjach. 

- Poziom B (bardzo dobry) – uczniowie znajdują się w fazie kształtowania danej 

umiejętności zawartej w podstawie programowej. W przyswajaniu umiejętności 

popełniają czasami błędy. 

 - Poziom C (średni) – uczniowie znajdują się w fazie kształtowania danej 

umiejętności zawartej w podstawie programowej. Wymagają oni większej 

liczby ćwiczeń i powtórzeń w opanowaniu danej umiejętności. 

 -  Poziom D (niski) – zaistniałe braki w różnych dziedzinach edukacji, nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowego zakresu 

opanowania umiejętności zawartych w podstawie programowej w toku 

dalszego procesu edukacyjnego.  

- Poziom E (bardzo niski) – zaistniałe braki w różnych dziedzinach edukacji nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia minimum zakresu opanowania 

umiejętności zawartych w podstawie programowej pod warunkiem wzmożonej 

pracy ze strony szkoły i domu rodzinnego. 



- Poziom F (niezadowalający) – pomimo wzmożonej pracy ze strony szkoły i 

domu rodzinnego, zaistniałe braki w różnych dziedzinach edukacji 

uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej.  

5. Wydzielone poziomy umiejętności A, B, C, D, E, F wyznaczają stopień 

osiągnięcia umiejętności i określają stopień ich opanowania. 

 6. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku 

szkolnym oceniono na poziomie A-E. 

7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym (poziom F) lub stanem zdrowia ucznia, rada 

pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły 

podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału.  

8. O sposobie odnotowywania bieżących ocen decyduje nauczyciel. 

 9. Ocenianie polega na określeniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:           

1) wypowiadania się,     2) czytania, 3) pisania, 4) dostrzegania, rozpoznawania                

i rozumienia zjawisk przyrodniczych, 5) posługiwania się liczbami i działaniami 

matematycznymi, 6) stosowania technik pracy plastycznej i technicznej,                        

7) umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych.  

10. Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy:                              

1) funkcjonowanie ucznia    w środowisku szkolnym: a) aktywność społeczna,                  

b) stosunek do obowiązków szkolnych, 2) respektowanie zasad współżycia 

społecznego: a) kultura osobista, b) dbałość o zdrowie swoje                                           

i innych. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy                                       

w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.  


