
Przedmiotowe Zasady Oceniania

w klasach I- III

     OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW KLAS I-III

     Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej jest procesem gromadzenia informacji (danych)
o  zachowaniu  i  osiągnięciach  edukacyjnych  ucznia.  Polega  na  rozpoznawaniu  przez
nauczycieli  poziomu  i  postępów  w opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności
w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej  
i realizowanych w szkole programów.

Cele edukacyjne:

1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 
fizycznym i estetycznym.

 2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 

3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności 
społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało 
konieczność dbania o przyrodę.

 4.. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania 
i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki 
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Rola, rodzaj i funkcje oceny

Rola  oceniania:  informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego

zachowaniu  oraz  o  postępach  w  tym  zakresie;   udzielanie  uczniowi  pomocy

w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  motywowanie ucznia do dalszych postępów

w  nauce  i  zachowaniu;   dostarczanie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom
informacji  o  postępach,  trudnościach  w nauce  ,  zachowaniu  oraz  specjalnych  uzdolnienia

ucznia;   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i  metod pracy dydaktyczno
 – wychowawczej.

 Rodzaje ocen:  wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości  - w klasie  I,  stanowi

podstawę  do  zapewnienia  każdemu  uczniowi  maksymalnego  rozwoju,   ocena  bieżąca  -
informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co

należy  usprawnić,   ocena  podsumowująca:  śródroczna  i  roczna  -  wyrażona  na  piśmie,

stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia,   końcowa ocena rozwoju ucznia  
i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III 



Funkcje oceny: 

- INFORMACYJNA 

- co dziecku udało się poznać, zrozumieć,  opanować, jakie umiejętności zdobyło,  jaki był
wkład pracy;

 - KOREKCYJNA

 — co trzeba zmienić       w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty; 

- MOTYWUJĄCA - zachęca do podejmowania dalszego wysiłku,  wskazuje na możliwość
osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we własne siły.

Ocenianie

 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 arabskich  (1-6) w celu złagodzenia skutków
przejścia do oceniania stosowanego w klasach IV-VIII. 

4.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych - ocenianie bieżące ma charakter ciągły i może być
wyrażone w formie pisemnej i ustnej.

5. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: 

Ocena celująca - wyrażona cyfrą 6 Wspaniale! Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe
wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! 

Ocena  bardzo  dobra  -  wyrażona cyfrą  5 Bardzo  dobrze  pracujesz.  Robisz  w szybkim
tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4 Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż
więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki. 

Ocena dostateczna - wyrażona cyfrą 3 Jeszcze pracuj. Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki.
Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna
praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. 

Ocena dopuszczająca - wyrażona cyfrą 2 Musisz poprawić. Zbyt mało pracujesz i osiągasz
bardzo  słabe  wyniki.  Włóż  dużo  wysiłku,  bądź  aktywniejszy,  skorzystaj  z  pomocy
nauczyciela i rodziców. 



Ocena niedostateczna - wyrażona cyfrą 1 Jeszcze nie umiesz. Osiągasz niezadowalające
rezultaty.  Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej
pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

        Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-). Dopuszcza się także
stosowanie w e -dzienniku następujących znaków: • „-" - nieprzygotowanie, brak pomocy,
brak zeszytu, brak pracy domowej • „+" - aktywność w czasie lekcji • „nb" - nieobecność
ucznia np. podczas sprawdzianów, zajęć ocenianych z edukacji plastycznej lub technicznej.

6.  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. 

7.  Wydzielone  poziomy  umiejętności  A,  B,  C,  D,  E,  F wyznaczają  stopień  osiągnięcia
umiejętności i określają stopień ich opanowania.

8. 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.

9.  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. 

10.  O  sposobie  odnotowywania  bieżących  ocen  decyduje  nauczyciel  i  zamieszcza  je  
w e- dzienniku.

11.  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. 

12.  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. 

13.  Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi
nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

Ocenianie na czas zdalnego nauczania

 I Zasady oceniania zachowania uczniów

1. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w myśl 44h ust. 1 Ustawy z dnia 
7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)

 2. Wychowawca, wystawiając ocenę roczną ucznia, bierze pod uwagę:  

a) zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
uwzględniając w szczególności: 

 systematyczność 

 zaangażowanie 

 sumienność 

 właściwą postawę 

 wywiązywanie się z powierzonych obowiązków 



b) zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole, do zakończenia zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021, po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   
i zwalczaniem COVID-19.

II Zasady oceniania bieżącego

1. Nauczyciele na bieżąco monitorują aktywność uczniów na platformie Office365.         
Na koniec każdego tygodnia dokonują krótkiej, motywującej oceny ich pracy, 
wysyłając za pośrednictwem komunikatora informację zawierającą sformułowania 
typu: 

 Wspaniale rozwiązujesz wszystkie zadania. Gratuluję!

  Bardzo dobrze Ci idzie. Pracuj tak dalej. 

 Całkiem nieźle, jesteś na dobrej drodze, by zostać mistrzem. 

 Postaraj się bardziej. Jeśli będziesz wytrwale pracował poprawisz swoje wyniki. 

 Tym razem nie poszło Ci najlepiej. Czas zabrać się do pracy. Nie poddawaj się! 

2. Ocenie podlegają :

  prace przesyłane do nauczyciela; 

 testy i zadania wykonywane na platformie;

 

3. Prace przesyłane do nauczyciela oceniane są jak do tej pory (zgodnie z WSO). 

4. Oceny z testów, prac pisemnych, zadań domowych, aktywności są na bieżąco    

wpisywane  do e-dziennika.


