
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania 

 

na I etapie kształcenia  

 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 27  

w Bydgoszczy 

 
 

Wewnątrzszkolny system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej  

został opracowany na podstawie : 

 

 
  Rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 
 
 

 

 

 

 

 

           Opracowanie: 

 

                                         Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej SP 27 
 

 

 



 

 

I 

 
Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej: 

 
 

 sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności, 

 informowanie  uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) o 

posiadanych umiejętnościach, 

 dowartościowywanie, 

 mobilizowanie do samodzielnej efektywnej pracy, 

 rozwijanie nawyku systematycznej pracy, 

 weryfikowanie metod pracy nauczyciela i ucznia, 

 wskazania do planowania pracy, 

 klasyfikowanie zgodne z rozporządzeniem MEN, 

 sprawdzenie efektywności realizowanych programów 

 określanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jego zachowania. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 
Zakres umiejętności podlegających ocenianiu 

 

Przedmiotem oceny jest: 

 

 wiedza o świecie stanowiąca podstawę do dalszej nauki, 

 

 umiejętności podstawowe: 

- czytanie, 

- pisanie, 

- mówienie, 

- słuchanie, 

- liczenie, 

- rozwiązywanie problemów; 

 

 umiejętności kluczowe: 

- uczenie się – myślenie, 

- poszukiwanie – działanie, 

- współpraca – doskonalenie się, 

- porozumiewanie się – komunikacja. 

 
 

 

W procesie oceniania uwzględnione są następujące obszary: 
 

 

 indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału 

edukacyjnego, 

 stopień zaangażowania ucznia i wkład jego pracy w procesie uczenia się – 

nauczania, 

 umiejętności rozwiązywania problemów, 

 propozycje działań, jakie należy przedsięwziąć, aby uczeń mógł pokonać 

trudności w nauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 
Reguły, umowy dotyczące wiedzy i umiejętności  

 
1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą 

narzędzi oceniania. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia, nauczyciel 

wykorzystuje: 

 arkusze wstępnej diagnozy ucznia, 

 karty pracy ucznia, 

 testy diagnozujące, sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia, 

 zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń, 

 wytwory pracy ucznia, 

 rozmowy z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 bieżącą obserwację ucznia. 

 

2. W klasach I-III stosuje się oceny: 

 bieżącą, 

 śródroczną, 

 roczną. 

 

3. W ocenianiu bieżącym, odnotowywanym w dzienniku lekcyjnym, stosuje się 

oznaczenia literowe. 

 

 A! – ( poziom bardzo wysoki ) wspaniale, uczeń biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i 

praktycznych na określonym poziomie nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, rozwiązuje również zadania 

wykraczające poza program nauczania. 

 A – ( poziom wysoki ) bardzo dobrze, uczeń dobrze opanował wiadomości 

i umiejętności, pracuje samodzielnie, sprawnie, korzysta ze zdobytych 

wiadomości, doskonale radzi sobie w różnych sytuacjach, popełnia nieliczne 

błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić. 

 B – ( poziom średni ) dobrze, uczeń korzysta ze zdobytych wiadomości w 

typowych sytuacjach, rozwiązuje zadania i problemy, czasami korzysta z 

pomocy nauczyciela, jego umiejętności wymagają ćwiczeń, ale potrafi 

poprawić wskazane błędy. 

 C – ( poziom niski ) słabo, uczeń opanował wymagania w stopniu niskim, 

wymaga stałego wsparcia ze strony nauczyciela, samodzielnie rozwiązuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności, ma kłopoty z poprawieniem 

błędów, robi niewielkie postępy. 

 D – ( poziom bardzo niski ), uczeń nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o 

niewielkim stopniu trudności, nie rozumie i nie wykonuje poleceń, nie 

poprawia błędów, nie uczestniczy w pracy grupy.   



 

4. Ocena śródroczna sporządzona jest przez nauczyciela w oparciu o 

półroczną obserwację ucznia. Zawiera opis postępów w edukacji i rozwoju 

społeczno-emocjonalnym dziecka, z którą zapoznają się rodzice. 

 

 

5. Ocena roczna jest oceną opisową.  

Zawiera podsumowanie rocznej pracy dziecka we wszystkich sferach 

edukacyjnych oraz jego zachowaniu. Jest ona umieszczona w arkuszu ocen i na 

świadectwie szkolnym.  

W przypadku ucznia, który nie opanował minimum programowego, 

nauczyciele zobowiązani są powiadomić rodziców o braku możliwości 

promowania ich dzieci, na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej. Powyższą proponowaną ocenę 

należy przekazać w formie pisemnej.  

Ocenę z religii otrzymuje uczeń zgodnie z zasadami przyjętymi w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania.  

 

 

 

5. Skala procentowa ocen prac pisemnych 

 

                                              

Ocena 

                                               

Skala procentowa 

 

 

wspaniale 

 

              96% - 100% 

 

 

bardzo dobrze 

 

86% - 95% 

 

 

dobrze 

 

70% - 85% 

 

 

słabo 

 

40% - 69% 

 

 

bardzo słabo 

 

poniżej 39% 

 

 

 

 

 

 

 



                              IV 

 
Ocena  zachowania uczniów klas I-III 

 
1. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.  

Obowiązkowymi formami oceny zachowania są: 

 Opisowa ocena śródroczna 

 Roczna  ( na świadectwie, arkuszu ocen, dzienniku zajęć 

zintegrowanych ) 

 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca uwzględniając opinię innych 

nauczycieli, uczących w danej klasie. 

 

3. Przy formułowaniu oceny zachowania uwzględnia się następujące obszary: 

 

 stosunek do obowiązków szkolnych, który obejmuje wywiązywanie 

się z obowiązków ucznia; 

 kulturę osobistą, na którą składają się: 

- dbałość o piękno mowy ojczystej, 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

- okazywanie szacunku innym osobom; 

 aktywność społeczną, obejmującą: 

- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          V 

 
 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej 
 
 

1. Uczeń może ubiegać sie o wyższą ocenę klasyfikacyjną,  jeśli spełnia 

warunki takie jak:  

 systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;  

 systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  

 aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć;  

 usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;  

 wykonywanie zadań domowych;  

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych 

wymaganych przez nauczyciela i wynikających z realizowanego programu 

nauczania;  

 systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności 

 spotkały go zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego 

przedmiotu 

 

 2. Rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie wyższej 

oceny opisowej.  

  

 3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 rodzice składają do nauczyciela w 

terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej.  

  

 4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać 

analizy zasadności wniosku, o którym mowa w punkcie 2 oraz ustalić termin i 

sposób poprawy przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

  

 5. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane 

realizowanie obowiązków ucznia określonych w punkcie1. Wniosek niespełniający 

tych kryteriów zostaje rozpatrzony negatywnie. 

  

 6. Nauczyciel przypomina wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się 

ubiega.  

  

 7. Nauczyciel przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonuje sprawdzenia wiedzy  

i umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczny.  

  

 8. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie 

postępowania. 



 

VI 
 

 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)  

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce 
 

Rodzice/prawni opiekunowie maja prawo do rzetelnej i systematycznej informacji 

na temat postępów w edukacji i rozwoju.  

Sposoby informowania rodziców/opiekunów prawnych dziecka o jego postępach: 

a) podczas drzwi otwartych – w terminach określonych w planie 

wychowawczym szkoły, 

b) podczas zebrań z rodzicami, 

c) przedstawiając do wglądu prace pisemne ucznia, 

d) poprzez pisemne wezwania rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie 

komunikują się z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, 

e) telefonicznie, 

f) pisemnie, na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną - informując o 

negatywnej ocenie opisowej. 

 

 

                VII 

 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 

 
1. Nauczyciel na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się , uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom.  

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa 

w 

art. 127 ust.11 ustawy z dnia 16.12.2016 r. prawo oświatowe. 
 

3. W ramach dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych uczeń otrzymuje: 

a) wydłużenie czasu pracy przy rozwiązywaniu zadań, podczas sprawdzianów, 

testów, kartkówek, 



b) propozycje innej formy sprawdzającej wiedzę i umiejętności ( ustną, 

pisemną, praktyczną, graficzną ), 

c) inny lub przeredagowany zestaw zadań. 

 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań 

edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia i tworzy się 

indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. 
 


