
1 

 

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III polega na 

rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, a także programu nauczania w danej klasie oraz na formułowaniu oceny 

opisowej. 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. 

W edukacji wczesnoszkolnej oceniając osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy dostosować wymagania do możliwości 

psychofizycznych tego ucznia. 

 

I. OCENA POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA  

 

Pierwsze półrocze roku szkolnego w klasie pierwszej to tak zwany okres 

adaptacyjny. Ocena śródroczna w wyżej wymienionej klasie jest sformułowana w 

oparciu o cząstkowe  oceny (znaczki) uzyskane przez ucznia, a także na podstawie 

obserwacji nauczyciela w ciągu całego półrocza.  

W ocenianiu bieżącym zajęć edukacyjnych zamiast ocen cząstkowych dopuszcza się 

stosowanie następujących znaków graficznych, odpowiadających tym ocenom, 

wyrażonym zwrotami: 

 

         - wspaniale  

 

Znaczek „wspaniale” otrzymuje uczeń, który: 

 wykonał pracę bardzo dokładnie i starannie, 

 jego praca może być wzorem dla innych. 

 

              - dobrze  

 

Znaczek „dobrze” otrzymuje uczeń, który: 

 pracę wykonał, ale nie wszystko mu się udało,  

 zrobił kilka drobnych błędów. 

 

- postaraj się i pomyśl 

 

Znaczek „postaraj się i pomyśl” otrzymuje uczeń, który:  

 w pracy popełnił sporo błędów;  

 jego praca jest niestaranna,  

 nie wykonał pracy.  
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W drugim półroczu klasy pierwszej nauczyciel stopniowo wprowadza oceny 

cząstkowe, które sukcesywnie stosuje w klasie drugiej i trzeciej. Ocena cząstkowa 

wyrażona cyfrą  odpowiada określonemu poziomowi wiedzy i umiejętności ucznia.  

W ocenie sprawdzianów w klasach I-III nauczyciele uwzględniają punktację                

i kryteria oceny ustalone wspólnie na danym poziomie edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

 

Ocena celująca (6)  

 

Ocenę celującą otrzymuje  uczeń, który:  

 samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności;   

 posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają                               

z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości 

w praktyce. 

 

Ocena bardzo dobra (5) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania określone w podstawie programowej;  

 posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach; 

 sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji;  

 rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami.  

 

Ocena dobra (4) 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie typowych 

zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; 

 popełnia nieliczne błędy.  

 

Ocena dostateczna (3) 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia podstawowych zagadnień;  

 potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo stosuje 

wiedzę w praktyce;  

 często wymaga i oczekuje pomocy od nauczyciela przy wykonywaniu zdań;  

 często popełnia błędy.  
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Ocena dopuszczająca (2) 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie przy pomocy  

nauczyciela prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności;  

 oczekuje stałej pomocy nauczyciela;  

 popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Ocena niedostateczna (1) 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie osiąga wymaganego poziomu edukacyjnego;  

 nie opanował danej umiejętności i wiadomości objętych podstawą programową;  

 nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu 

trudności;  

 

 

II. OCENA ZACHOWANIA 

 

W klasie pierwszej i drugiej nauczyciel stosuje miesięczną ocenę zachowania w postaci 

medali: złotego, srebrnego i brązowego (znaków graficznych). Na bieżąco nauczyciel ocenia 

zachowanie ucznia przy pomocy znaczków graficznych (buźki). 

Uczeń otrzymuje medal pod koniec każdego miesiąca w oparciu o opinię wychowawcy, 

nauczycieli uczących w danej klasie, innych nauczycieli oraz zespołu klasowego. 

Miesięczna ocena zachowania ucznia jest dokumentowana w dzienniku lekcyjnym.  

 

Kryteria oceny zachowania w klasie pierwszej i drugiej:  

 

Medal „złoty” 

 

Medal „złoty” otrzymuje uczeń, który:  

 odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań;  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach;  

 wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność;  

 zgodnie i twórczo współpracuje w zespole;  

 potrafi dokonać samooceny własnego zachowania oraz ocenić zachowanie innych. 

 

Medal „srebrny” 

Medal „srebrny” otrzymuje uczeń, który:  

 zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje;  

 próbuje ocenić własne zachowanie i widzi potrzebę poprawy;  
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 nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań; 

 stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw;  

 potrafi pracować w zespole. 

 

 

Medal „brązowy” 

Medal „brązowy” otrzymuje uczeń, który: 

 zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ma jednak trudności 

z ich przestrzeganiem;  

 widzi i ocenia niewłaściwe zachowanie innych, ale ma problemy z oceną własnych 

zachowań i opanowaniem emocji;  

 nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań; 

 nie zawsze potrafi współpracować w zespole. 

 

     Znaczki graficzne służące do  miesięcznej oceny zachowania uczniów w kl. I-II: 

                    

                  
        Z-medal złoty    

        S-medal srebrny 

        B- medal brązowy   

           

   Znaczki graficzne służące do bieżącej oceny zachowania uczniów w kl. I-II 

 

           

                -  buzia wesoła (zachowanie wzorowe),  

 

                  

                -  buzia prosta (zachowanie dobre),  

 

                     

                 - buzia smutna (zachowanie niepoprawne).   
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W klasie trzeciej nauczyciel stosuje miesięczną ocenę zachowania w postaci liter 

(A, B, C, D) odpowiadających określonym w regulaminie kryteriom zachowania i ocenę 

bieżącą w postaci plusów (+) i minusów (-) zapisywanych przez nauczyciela w zeszycie 

uwag w miarę potrzeb.  

 

A – zachowanie  wzorowe  

 

Uczeń zachowuje się wzorowo: 

 zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników; 

 zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

 jest zawsze koleżeński; 

 nigdy nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach; 

 nigdy nie spóźnia się na zajęcia; 

 wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych; 

 sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczyciela funkcje, np. dyżurnego; 

 zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne; 

 zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

 

B – zachowanie bardzo dobre 

 

Uczeń zachowuje się bardzo dobrze: 

 najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników; 

 stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa; 

 jest koleżeński; 

 nie bierze udziału w kłótniach, bójkach i sporach; 

 sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

 bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 

szkolnych; 

 bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczyciela funkcje, np. dyżurnego; 

 dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne; 

 aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

 

C – zachowanie dobre 

 

Uczeń zachowuje się poprawnie: 

 zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników; 

 zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie 

po zwróceniu uwagi przez nauczyciela; 

 zwykle jest koleżeński; 

 nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 

szkolnych; 
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 zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczyciela funkcje, np. 

dyżurnego; 

 zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne; 

 uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

 

D – zachowanie niepoprawne 

 

Uczeń zachowuje się niepoprawnie: 

 niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników; 

 nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie reaguje na uwagi kierowane do niego przez 

nauczyciela; 

 jest niekoleżeński; 

 jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach; 

 nagminnie spóźnia się na zajęcia; 

 sprawia kłopoty wychowawcze podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 

szkolnych; 

 nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego;  

 niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. 

 niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

 

 

 

 

Starachowice, dn. 28.08.2014 r. 


