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Uszczegółowienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania  
w edukacji wczesnoszkolnej 

 

§ 1 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Do wykazania osiągnięć edukacyjnych ucznia stosuje się ocenę opisową. Pełni ona rolę 
informacji zwrotnej kierowanej ze strony nauczycieli do ucznia (bądź rodziców/opiekunów 
prawnych) na temat aktywności własnej ucznia, postępów w nauce, a także na temat 
potencjalnych braków i trudności. Polega ona na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i programów nauczania. 

 

§ 2 

Cele oceny opisowej 

1. Ocena opisowa ma na celu: 
− poinformowanie ucznia oraz rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie osiągnięć 

edukacyjnych oraz o potencjalnych trudnościach i wskazaniach do dalszej pracy, 
− motywowanie i wspomaganie ucznia w podejmowaniu działań sprzyjających 

indywidualnemu rozwojowi, 
− przygotowanie do samooceniania i refleksji nad własnym stylem uczenia się. 

 

§ 3 

Przedmiot oceny 

1. Ocenie podlegają: 
− wiadomości, 
− umiejętności, 
− zastosowanie zdobytej wiedzy, 
− zachowanie. 

 

§ 4 

Częstotliwość oceniania 

1. Nauczyciele dokonują oceny opisowej: 
− bieżącej: 

• ustnej bezpośrednio kierowanej do ucznia, 
• ustnej na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), 

− półrocznej i rocznej pisemnej, 
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§ 5 

Skala oceniania 

1. Oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia stosuje się następującą skalę ocen: 
− w przypadku oceniania zachowania: zawsze (Z), często (C), czasem (Cz), 
− w przypadku wiadomości i umiejętności: bardzo dobrze (Bdb), dobrze (Db), 

potrzebuje wsparcia (W). 
 

§ 6 

Miejsca zapisu oceny opisowej 

1. Osiągnięcia ucznia nauczyciele notują, wykorzystując:  
a. dla oceny półrocznej: 

− program komputerowy, a treść oceny opisowej przekazuje się rodzicom w formie 
papierowej,  

− dziennik lekcyjny [uszczegółowione tabele osiągnięć edukacyjnych uczniów]. 
b. dla oceny rocznej: 

− program komputerowy, a treść oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia 
dołącza się do dziennika lekcyjnego,  

− dziennik lekcyjny [uszczegółowione tabele osiągnięć edukacyjnych uczniów], 
− świadectwo szkolne.  
− arkusze ocen. 

 
§ 7 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Formą sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest przede wszystkim bezpośrednia 
obserwacja nauczycieli dokonywana w czasie pracy indywidualnej z uczniem lub podczas 
pracy w grupie. Natomiast do jednostkowych wskaźników osiągnięć edukacyjnych ucznia 
należą: 

− prace własne ucznia, 
− karty pracy, 
− zapisy w zeszytach przedmiotowych, 
− semestralne testy sprawdzające, 
− roczne testy sprawdzające. 

 
 

§ 8 

Wyznaczniki oceny opisowej
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 Klasa I Klasa II Klasa III 

Edukacja 
polonistyczna sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II 

Mówienie 

wypowiedzi ustne wypowiedzi 
ustne wypowiedzi ustne wypowiedzi ustne wypowiedzi ustne wypowiedzi ustne 

rozumienie 
słuchanego tekstu 

rozumienie 
słuchanego 
tekstu 

rozumienie 
słuchanego tekstu 

rozumienie 
słuchanego tekstu 

rozumienie 
słuchanego tekstu 

rozumienie 
słuchanego tekstu 

recytacja recytacja recytacja recytacja recytacja recytacja 

Czytanie 

technika technika technika technika technika technika 

rozumienie 
wyrazów rozumienie zdań rozumienie zdań rozumienie tekstu rozumienie tekstu rozumienie tekstu 

rozumienie zdań rozumienie 
tekstu rozumienie tekstu analiza wiersza analiza wiersza analiza wiersza 

Pisanie: 

znaków litero 
podobnych liter bez liniatury zdań zdań graficzna strona 

pisma 
graficzna strona 
pisma 

liter bez liniatury liter w liniaturze tekstów własnych tekstów własnych tekstów własnych tekstów własnych 

liter w liniaturze - łączenie liter ze słuchu ze słuchu ze słuchu 
(ortografia) 

ze słuchu 
(ortografia) 

- łączenie liter wyrazów z pamięci z pamięci krótkich form 
użytkowych 

krótkich form 
użytkowych 

wyrazów zdań - znajomość reguł 
ortograficznych 

- znajomość reguł 
ortograficznych 

-stosowanie reguł 
ortograficznych praca domowa 

zdań tekstów graficzna strona 
pisma 

graficzna strona 
pisma opowiadań opowiadań 

Język nowożytny słuchanie słuchanie słuchanie 
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wypowiedzi ustne wypowiedzi ustne wypowiedzi ustne 

pisanie pisanie pisanie 

Edukacja 
muzyczna 

ćwiczenia rytmiczne ćwiczenia rytmiczne ćwiczenia rytmiczne 

śpiew śpiew śpiew 

taniec taniec	 taniec 

Edukacja 
plastyczna 

Estetyka Estetyka Estetyka 

Zaangażowanie Zaangażowanie Zaangażowanie 

Wiedza nt. dziedzin sztuki Wiedza nt. dziedzin sztuki Wiedza nt. dziedzin sztuki 

Edukacja 
społeczna 

Przestrzeganie reguł klasowych Przestrzeganie reguł klasowych Przestrzeganie reguł klasowych 

Praca w zespole Praca w zespole Praca w zespole 

Aktywność Aktywność Aktywność 

Edukacja 
przyrodnicza 
 
 
 
 

Poszanowanie świata roślin i zwierząt Poszanowanie świata roślin i zwierząt Poszanowanie świata roślin i zwierząt 

Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych Wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych 

Zdrowie, bezpieczeństwo, higiena. Zdrowie, bezpieczeństwo, higiena. Zdrowie, bezpieczeństwo, higiena. 

Edukacja 
matematyczna 
Liczenie 

w zakresie 10-20 w zakresie 
powyżej 20 w zakresie 50 w zakresie 100 w zakresie 100 w zakresie 1000 
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Rozwiązywanie 
zadań 
tekstowych 

Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
na konkretach 

Rozwiązywanie 
zadań 
tekstowych na 
konkretach 

Rozwiązywanie 
zadań tekstowych- 
porównywanie 
różnicowe 

Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– porównywanie 
różnicowe 

Rozwiązywanie 
zadań 
tekstowych – 
porównywanie 
różnicowe  

Układanie zadań 
tekstowych – 
porównywanie 
różnicowe i ilorazowe 

Geometria Prosta, krzywa, 
odcinek 

Koło, 
czworokąty i 
trójkąty 

Koło, czworokąty i 
trójkąty 

Koło, czworokąty 
i trójkąty Kąty Bryły 

Umiejętności 
praktyczne: 
pomiar, 
obliczenia 
pieniężne. 

Mierzenie/ważenie Obliczenia 
pieniężne 

Mierzenie/ważenie 
(jednostki) 

Objętość/obliczeni
a pieniężne 

Objętość 
(jednostki) 

Mierzenie/ważenie/objęt
ość (jednostki)/ 
obliczenia pieniężne 

Zajęcia 
komputerowe 

Obsługa komputera Obsługa komputera Obsługa komputera 

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji 

Znajomość programów graficznych i 
tekstowych. 

Znajomość programów graficznych i 
tekstowych. 

Znajomość programów graficznych i 
tekstowych. 

Zajęcia 
techniczne 

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo 

Majsterkowanie Majsterkowanie Majsterkowanie 

Znajomość ogólnych zasad działania 
urządzeń technicznych 

Znajomość ogólnych zasad działania 
urządzeń technicznych 

Znajomość ogólnych zasad działania 
urządzeń technicznych 

Wychowanie 
fizyczne 

Sprawność fizyczna Sprawność fizyczna Sprawność fizyczna 

Zabawy ruchowe i zespołowe Zabawy ruchowe i zespołowe Zabawy ruchowe i zespołowe 

Aktywność  Aktywność  Aktywność		

 


