
   PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA   

UCZNIÓW KLAS I-III   

   
   

Zasady i sposoby oceniania w klasach I-III   

   
   
Ocenianie  w  klasach  I-III  pełni  funkcję  kontrolną,  informacyjną  i  motywacyjną.   

   
Oprócz tego ocena opisowa jest oceną klasyfikacyjną. Opis osiągnięć ucznia to kontrola 

spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i 

rodzica. Wszystkie wymagania są sprawdzane i oceniane na bieżąco w różnych formach 

aktywności.   

   
Ocena bieżąca:   

   
· Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;   

   

· Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach;   

   

· Motywuje do aktywności i wysiłku.   

   
   
Dwa razy w ciągu roku nauczyciel sporządza pełną ocenę opisową śródroczną i roczną.   

   
   
W pracy dydaktycznej ocenianie opisowe pełni też funkcję wspierającą rozwój ucznia, 

motywującą do pracy. Nauczyciel według własnej inwencji stosuje pozytywne 

sformułowania, które potwierdzają wkład pracy ucznia i zaangażowanie. Sformułowania te są 

znane uczniom i rodzicom. Nauczyciel może stosować równocześnie cząstkowe oceny 

wyrażone w następującej skali punktowej :   

   
1) stopień celujący - 6 pkt.   

   

2) stopień bardzo dobry - 5 pkt.   

   

3) stopień dobry - 4 pkt.   

   

4) stopień dostateczny - 3 pkt.   

   

5) stopień dopuszczający - 2 pkt.   

   

6) stopień niedostateczny – 1 pkt.   

   
   
Oceny bieżące z poszczególnych edukacji odnotowywane są przez nauczycieli w dziennikach lekcyjnych 

i iDziennikach wg następujących kryteriów oceniania:   

   



• CELUJĄCY – nie określa się wymagań, ale przyjmuje się zasadę spełniania wymagań na ocenę – bardzo 

dobry oraz posiadanie przez ucznia innych dodatkowych wiadomości z danej dziedziny osiągnięć 

edukacyjnych oraz wynikających z indywidualnych zainteresowań ucznia.   

   

• BARDZO DOBRY – otrzymuje uczeń, który opanował szeroki zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych 

obszarów edukacyjnych.   

• DOBRY – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów w zakresie 

pełnym.   

   

• DOSTATECZNY – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności.   

   

• DOPUSZCZAJĄCY – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie koniecznym. • 

NIEDOSTATECZNY - otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum koniecznych wiadomości i 

umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, umożliwiających mu dalszą naukę.   

   

Podstawą kryteriów oceniania ucznia są wymagania edukacyjne.   

   

Do ocen w stopniu może być dołączony komentarz słowny. Stosowane są również oceny wspierające 

typu: BRAWO, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, PRACUJ WIĘCEJ itp.   

   

   

Prace pisemne są oceniane w systemie punktowym przeliczane na punkty:    

100% - 96% - 6pkt   

95% - 88% - 5pkt 

87% - 75% - 4pkt  

74% - 51% - 3pkt 

50% - 33% - 2pkt 

poniżej 32% - 1pkt 

   

Dyktanda ocenia się w następujący sposób:   

   

0 bł – 6 pkt.   

   

1 bł – 5 pkt.   

   

2 bł – 4 pkt.   

   

3-4 bł – 3 pkt.   

   
5-6 bł – 2 pkt.   

powyżej 6 bł - 1 pkt.  Ocenianiu 

podlegają:   

   

 wiedza i umiejętności z poszczególnych edukacji tempo  

pracy   

zachowanie   

   

   



Wyróżniliśmy następujące rodzaje edukacji:   

   

• polonistyczną   

• matematyczną   

• społeczną  

• przyrodniczą  

• muzyczną  

• plastyczną   

• zajęcia  

techniczne   

• zajęcia komputerowe   

• wychowanie fizyczne  

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów   

uczniów w klasach I-III   

    

Rejestrowaniu osiągnięć i postępów uczniów służą:   

   

   zeszyty uczniów   

 prace pisemne /dyktanda, kartkówki, sprawdziany/  karty pracy   

dzienniki zajęć prace plastyczno-techniczne w teczkach i na wystawach 

semestralna i roczna ocena opisowa   

   

   

Prace pisemne, karty pracy oraz prace plastyczne przechowywane są w teczkach do końca roku szkolnego.   

   

Edukacja   Co oceniamy   

polonistyczna   

   

   

   

   

   

   

   

   

   czytanie /również ze zrozumieniem,    

 lektury/   wypowiedzi ustne   

recytacja   

   wypowiedzi pisemne/ opowiadania,   

opis, list, życzenia i inne/   

   pisanie /przepisywanie, pisanie z   

pamięci i ze słuchu/   

   gramatyka   

matematyczna   

   

   

   

   

   

   liczenie /dodawanie, odejmowanie,   

 mnożenie, dzielenie/  rozwiązywanie i 

układanie zadań   

   tekstowych   

   umiejętności praktyczne     geometria   

przyrodnicza   

   

   wiedza i umiejętności objęte programem   

oraz rozumienie pojęć przyrodniczych.   

społeczna   

   

   wiedza i umiejętności objęte programem   

oraz rozumienie pojęć społecznych.   

plastyczna   

   

   

 zaangażowanie, przygotowanie,  wkład pracy 

ucznia, estetyka  wykonanej pracy, 

pomysłowość   



muzyczna   

   

   umiejętności, wiedza i pojęcia muzyczne,   

zaangażowanie i aktywność na zajęciach   

zajęcia techniczne   

   

   

   zaangażowanie, przygotowanie, wkład pracy   

ucznia, estetyka wykonanej pracy,   

   pomysłowość   

zajęcia komputerowe   

   

   

   

   

   ćwiczenia praktyczne przy 

komputerze    ćwiczenia wykonywane 

w   podręczniku   wypowiedzi ustne   

wychowanie fizyczne   

   

   

   

   

   

   

   zaangażowanie i aktywność ucznia   

na zajęciach oraz ogólną sprawność   

ruchową /w przypadku zwolnienia   uczniów z 

zajęć, wydanego przez    lekarza, uczniowi 

zamiast oceny   klasyfikacyjnej wpisuje się   

„zwolniony”.   

  

  

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna – 3 godziny: jedna godzina lekcyjna w formie zajęć ciągłych, 

dwie godziny w formie zajęć ruchowych wplecionych w przebieg codziennych zajęć -około 20 minut dziennie. 

Zajęcia te przeznaczone są na gry i zabawy ruchowe oraz na realizację tematyki zdrowotnej.  

  

Ogólne kryteria oceniania zachowania   

   

1. Ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową z zachowania.   

   

2. Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę z zachowania.   

   

3. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami 

uczącymi w danej klasie.   

   

4. Ocena z zachowania uwzględnia następujące sfery:   

   

   

SFERA I: KULTURA OSOBISTA   

   

a. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej   

   

•poszanowanie własności osobistej, cudzej, społecznej;   

   

•aktywny udział w pracach porządkowych podejmowanych w klasie, w szkole, w najbliższym środowisku.   

   

b. Dbałość o piękno mowy ojczystej:   

   

• stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym;   

   

• nie używanie wulgarnych słów.   

   

 c.   Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: - poprawne reagowanie w sytuacjach  

konfliktowych;   

   

• szanowanie sprzętu szkolnego;   



   

• kulturalne zachowanie się w czasie zajęć i przerw;   

   

• kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych.   

   

d.   Okazywanie szacunku innym osobom:   

   

•   wykazywanie życzliwości, uprzejmości w kontaktach z rówieśnikami i pracownikami szkoły.   

   

  

SFERA II: ZAANGAŻOWANIE   

   

a.   Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:   

   

• obowiązkowość, pracowitość, odpowiedzialność w podejmowanych działaniach; - systematyczne 

uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;   

   

• przestrzeganie regulaminów szkoły;   

   

• systematyczne usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień w określonym terminie;   

   

• rozwijanie swoich zainteresowań;   

   

• ubiór zgodny z wewnątrzszkolnymi ustaleniami (schludny wygląd).   

   

b.   Dbałość o honor i tradycje szkoły   

   

•   pielęgnowanie szkolnych tradycji.   

   

   

SFERA III: KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI I INNYMI OSOBAMI   

   

a.   Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób   

   

• umiejętne współdziałanie w grupie zadaniowej i zespole klasowym;   

   

• dbanie o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą;   

• przestrzeganie norm i zasad funkcjonujących w grupie;   

   

• prawidłowe reagowanie na krzywdę i przejawy zła.   

   

   

Ocenianie zachowania ucznia oddziału klasy I-III ustala się w następujących pięciu   

   

kategoriach:   

   

1) Symbol wz – Jest wzorem dla innych;   

   

2) Symbol bdb – Reprezentuje właściwą postawę;   

   

3) Symbol db – Reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się niedociągnięcia;   

   

4) Symbol pop – Postawa budząca zastrzeżenia;   

   



5) Symbol ndp – Reprezentuje niewłaściwą postawę.   

   

6. Ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową.   

   

7. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra:   

   

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a   

   

ponadto:   

   

a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole, b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,   

   

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,   

  

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,   

   

e) dba o piękno mowy ojczystej,   

   

f) zachowuje się godnie i kulturalnie,   

   

g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,   

   

h)okazuje szacunek innym osobom,   

   

i) chętnie pomaga słabszym w nauce,   

   

j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą;   

   

2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej,   

   

a ponadto:   

   

a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,   

   

b) bierze udział w konkursach i zawodach,   

   

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,   

   

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,   

   

e) dba o piękno mowy ojczystej,   

   

f) zachowuje się godnie i kulturalnie,   

   

g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,   

   

h) jest uczynny, pomocny;   

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza   

   

tym:   

   

a) nie sprawia trudności wychowawczych,   

   

b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,   

   

c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,   



   

d) jest koleżeński i życzliwy,   

   

e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,   

   

f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,   

   

g) nie spóźnia się na lekcje,   

   

h) szanuje mienie szkoły,   

   

i) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo;   

   

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:   

   

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,   

  

b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,   

   

c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio, d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,   

   

e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),   

   

f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się,   

   

g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia;   

   

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:   

   

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,   

   

b) zachowuje się nieodpowiednio (często),   

   

c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,   

   

d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,   

   

e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,   

   

f) nie dba o mienie szkoły i innych osób,   

   

g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),   

   

h) przejawia agresję słowną i fizyczną,   

   

i) prowokuje sytuacje konfliktowe;   

   

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:   

   

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,   

   

b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,   

   

c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,   

   

d) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,   



   

e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary),   

   

f) dopuszcza się kradzieży,   

g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.   

   

   

Sposoby informowania rodziców:   

   

Rodzice są informowani o bieżących ocenach cząstkowych oraz ocenach klasyfikacyjnych 

śródrocznych/rocznych dzieci:   

   

   

a. wpis do dziennika elektronicznego,   

   

b. podczas spotkań z rodzicami,   

   

c. podczas rozmów indywidualnych z rodzicami,   

   

   

   

Opracowały:   

- Lucyna Genderka   

-Magdalena Baszyńska   

-Sylwia Wiejak   

-Dorota Snuszka   

- Małgorzata Gintrowicz  


