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I.     ZAŁOŻENIA OCENIANIA W KLASACH I-III 
  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. 
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych.  

Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245). 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy 
w szkołach publicznych dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach 
policealnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), zwanej dalej 
„ustawą – Prawo oświatowe”. 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest: 
  procesem i polega na gromadzeniu i przekazywaniu informacji, 
  integralną częścią całego procesu edukacyjnego.  

 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne służy: 

 wspieraniu szkolnej kariery uczniów, 
 podnoszeniu jakości pracy w klasie i szkole. 

  
3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.  

  
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie; 
 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
 motywowanie ucznia do dalszej pracy; 
 dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie 

o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 
 bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach  
     przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 
 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
 ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych i warunki ich poprawiania. 



 

6. Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające 
z realizacji podstawy programowej i z realizowanych programów nauczania, 
a w szczególności: 

 

1) wiedzę i umiejętności niezbędne do zdawania egzaminu zewnętrznego; 

2) umiejętności komunikacyjne: 

a) komunikacja słowna, 
b) wyszukiwania i analizowania informacji, 
c) posługiwania się technologią informacyjną; 

3) umiejętności społeczne: 

a) przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania, 
b) współpracę w grupie, 
c) umiejętności dyskusji i obrony własnego stanowiska; 

4) postawy: 

a) radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, 
b) motywację do działań aktywnych i twórczych w trakcie nauki wszystkich 

  przedmiotów, 
c) poczucie własnej wartości i akceptowania postaw i poglądów innych. 

 
7. Oceny bieżące  ustala się w stopniach według skali określonej w statucie 

szkoły: 
1) stopień celujący – 6  
2) stopień bardzo dobry – 5  
3) stopień dobry – 4  
4) stopień dostateczny – 3  
5) stopień dopuszczający – 2 
6) stopień niedostateczny –1  

 
8. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć ucznia w pierwszym półroczu nauki poszczególnych 
edukacji oraz zachowania. Zgodnie z § 8  jest to ocena opisowa: w klasach I 
(załącznik nr 1 i 4 ), w klasach II (załącznik nr 2 i 5) i  w klasach III (załącznik 
nr 3 i 6). 
 

9. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym 
i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Zgodnie z § 8  
jest to ocena opisowa. 
 

10. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa 
w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości 
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 
w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 



 
 

11. Ocena opisowa winna zawierać informacje dotyczące: 
a)  umiejętności mówienia, 
b)  umiejętności czytania, 
c)  umiejętności pisania, 
d)  umiejętności matematycznych, 
e)  umiejętności przyrodniczych, 
f)  umiejętności społecznych, 
g)  umiejętności informatycznych, 
h)  aktywności artystycznej i ruchowej, 
i)  rozwoju emocjonalno – społecznego 
j)  umiejętności językowych. 

 
 

12. Funkcje oceny: 
 

a)  informacyjna   - co dziecku udało się poznać, zrozumieć,  opanować, 
    -  jakie zdobyło umiejętności, 
    -  jaki był jego wkład pracy 

 
b)  korekcyjna  -  co już ma opanowane, 

    -  co już zrobił dobrze, 
    -  nad czym musi popracować, 
    -  co powinno zmienić, czego zaniechać 

 
c)  motywacyjna   -  zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, 

-  stwarza nadzieję na osiągnięcie sukcesu, 
-  dodaje wiary w możliwości dziecka. 

 
13. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku 
szkolnym oceniono pozytywnie. 
 

14. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić 
o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej na wniosek 
wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia (Art.44o pkt.2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 
 

15. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody 
wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody 
rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić 
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 



klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” § 10 
rozporządzenia. 
 
 

II. TERMINY  I  SPOSOBY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 
O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH  I  POSTĘPACH UCZNIÓW 

 

1. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego. 
 

2. O postępach uczniów rodzice (prawni opiekunowie) informowani są ustnie na 
konsultacjach, zebraniach oraz w czasie indywidualnych kontaktów  
z wychowawcą klasy/ nauczycielami uczącymi.  
 

3. Na koniec półrocza rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację 
pisemną dotyczącą osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych dziecka. 
 

4. Oceny są jawne dla uczniów jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
Nauczyciel notuje je w dzienniku lekcyjnym. 
 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany, testy, dyktanda)  
są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne 

w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. 

do dnia 31 sierpnia. 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. 

6. Przy ustalaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej 
i wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć (§9.1 rozporządzenia). 
Wystawiając ocenę z zajęć komputerowych bierze się pod uwagę możliwość 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach i chęć wykonywania zadań z użyciem 

programów komputerowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia ucznia przez 
dyrektora szkoły z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii (§4.1 rozporządzenia).  
 

8. Rozporządzenie przewiduje dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia 
ucznia: 

  
a) możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego §4.1; podstawą do tego 



zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy 
też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez 
jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania 
fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez 
lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany 
i klasyfikowany. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne niezbędne 
do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb 
i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. 
 

b) możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć 
wychowania fizycznego (tak jak dotychczas) §4.2. Zwolnienia dokonuje 
dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej 
opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania 
fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres 
zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie 
podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje 
się „zwolniony” albo „zwolniona”.   

 
9. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne wynikające  z realizowanego 

przez siebie programu nauczania w stosunku do ucznia, który posiada 
pisemną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z zasadami 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej w Szkole Podstawowej nr 6 
w Koninie (§2 rozporządzenia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
III. DOKUMENTACJA OCENIANIA W KLASACH  I-III 

 

Dokumentacja składa się z: 

1. Arkusza ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. 
     Wypełniany jest przez rodziców (prawnych opiekunów) w pierwszych dniach 

pobytu dziecka w szkole. Ma on dostarczyć nauczycielowi wstępnych 

informacji o dziecku (załącznik nr 7). 

2. Rejestru stopni oceniających szczegółowe wiadomości i umiejętności ucznia 
znajdujących się w dzienniku lekcyjnym podzielonym na poszczególne działy 
edukacyjne: 

 
 edukacja polonistyczna 
 edukacja matematyczna 
 edukacja społeczna 
 edukacja przyrodnicza 
 edukacja plastyczna  
 edukacja techniczna 
 edukacja informatyczna 
 edukacja muzyczna  
 wychowanie fizyczne 
 język obcy nowożytny – język angielski 
 religia/etyka 

 
3. Śródrocznej oceny ucznia w postaci arkusza oceny opisowej  z poszczególnych 

edukacji i zachowania (załącznik nr 1,2,3) oraz oceny opisowej z języka 
obcego (załącznik nr 4,5,6) i religii /etyki wyrażonej stopniem. 
 

4. Świadectwa zawierającego ocenę opisową zachowania, ocenę opisową 
z poszczególnych edukacji oraz ocenę opisową z języka obcego. Ich treść 
znajduje się w arkuszu ocen. Ocena z religii/etyki wyrażona jest stopniem. 
Druk świadectwa szkolnego jest zatwierdzony i wydany przez MEN.  

5. Wytworów pracy dzieci zgromadzonych w segregatorach – teczkach (karty 
pracy ucznia, prace dowolne, plastyczne, literackie, itp.). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IV.  FORMY OCENIANIA 

 

1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas 
wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza prace, chwali za 
wysiłek, za chęć, za pracę. 
 

2. Ocena winna być z jednej strony pełna – by pomagać dzieciom pokonywać 
trudności, wspierać ich rozwój, z drugiej zaś prosta i jednoznaczna, nie 
zajmująca zbyt wiele czasu.  
 
Można więc oceniać: 

  werbalnie, 
  poprzez gest i mimikę, 
  stosując znaczki,  
  układając puzzle, 
  używając plusów i minusów, kropki do oceny aktywności. 
 
Główną formą oceny bieżącej jest stosowanie oceny cyfrowej: 

  celujący   - 6 
  bardzo dobry  - 5 
  dobry   - 4 
  dostateczny  - 3 
  dopuszczający  - 2 
  niedostateczny   - 1 
 
Dopuszcza się stosowanie wraz z oceną cyfrową znaków „+” i „-”. 

Oceny bieżące wystawiane uczniom klas I-III mogą mieć formę opisową.  

 

3.  Progi procentowe na poszczególne oceny szkolne: 
 

Sprawdziany/ 
kartkówki 

Dyktanda 

ocena % ocena liczba błędów 

1 0 - 34 1 5 bł. i więcej  

2 35 - 49 2 4 bł. 

3 50 - 69 3 3 bł. 

4 70 – 89 4 2 bł. 

5 90 - 97 5 1 bł. 

6 98-100 6 0 bł. 

 



 

4.  Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 
 
a)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą 
programową, 

 posiada wiedzę i umiejętności będące efektem samodzielnej pracy, 
wynikające  z indywidualnych zainteresowań,  

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu 
nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, 

 osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując się do finałów na szczeblu miejskim, wojewódzkim bądź 
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 
 

b)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą programową, 
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać 

z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz 
stosować ją w nowych sytuacjach, 
 

c)   stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 nie opanował w pełni wiadomości określonych w podstawie 

programowej, 
 poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy 

typowe, 
 

d)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 opanował treści pozwalające uzyskać pozytywne wyniki na kolejnym 

etapie edukacyjnym, 
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 
 

e)   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 ma trudności w opanowaniu treści zawartych w podstawie 

programowej, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia, 
 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania, o niewielkim stopniu trudności, 

 
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie 
programowej, najważniejszych w uczeniu i nauczaniu, 

 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, łatwych 
nawet dla ucznia słabego. 

 
 
 
 



V.  PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA  W KLASACH I-III 
 

1. Podstawowe założenia: 
 
a) ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową; 
b) ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

   oceny z zajęć edukacyjnych, 
   promocję do klasy programowo wyższej; 

c) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę (po konsultacji 
z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz uczniami) jest ostateczna. 

 
2. Kryteria oceny opisowej zachowania. 

 
Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

  funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 
  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

 etycznych. 
 
     3.  Ustalając ocenę opisową zachowania ucznia należy brać pod uwagę: 

  tolerancję wobec przekonań drugiego człowieka (wyznaniowych,  
 narodowościowych, politycznych) 

  kulturę zachowania w miejscach publicznych 
  poszanowanie symboli narodowych 
  przestrzeganie form grzecznościowych 
  dbałość o mienie indywidualne i społeczne 
  właściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły 
  wzajemną pomoc i życzliwość podczas nauki i zabawy 
  właściwy stosunek do ludzi starszych 
  udział w życiu klasy i szkoły 
  przyznawanie się do własnych błędów i niedociągnięć 
  frekwencję 
  punktualne przychodzenie na zajęcia 
  przestrzeganie przepisów bhp i zasad ruchu drogowego 
  właściwy stosunek do środowiska naturalnego 

 

 

 

 

 

 



VI.   NAUCZANIE  I  OCENIANIE  W KLASACH  I - III      
 W SYSTEMIE  ZDALNYM 
 

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć w systemie zdalnym 

zgodnie z planem lekcji umieszczonym w e-dzienniku.  

Podstawowym narzędziem komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny Vulcan.  

Lekcje prowadzone są na platformie edukacyjnej MS Office 365 –  
MS Teams.  
 

Praca uczniów podczas zdalnego nauczania :  

1. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonywać wskazane 
ćwiczenia. Zadania przesyłane uczniowi będą określone i oceniane 
w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych. 

2. Nauczyciel umieszcza zdalnie zadania do wykonania w takich formach, jak:  

a) klasyczna - z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,  

b) w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,  

c) w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych (filmy, quizy,  
testy),  

d) w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, karty pracy, grafiki, 
plansze, materiały audiowizualne. 

3. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików 
tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres 
e -mail, komunikator itp. 

4. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione 
zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły. 

5. W czasie nauczania zdalnego uczniowie bądź rodzice mają obowiązek 
dostarczyć zadania, prace pisemne nauczycielowi poprzez pocztę 
elektroniczną, dziennik elektroniczny lub komunikatory założone na potrzeby 
edukacji zdalnej (m.in. Messenger, WhatsApp, Padlet ). 

 

 



Sprawdzanie osiągnięć uczniów drogą online, podczas zdalnego 
nauczania. 

1. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione 
zgodnie z kryteriami oceniania.  

2. Sprawdziany, testy i prace klasowe, kartkówki  przeprowadzane są online 
w czasie rzeczywistym lub odroczonym. 

3. Uczeń, który nie napisał pracy klasowej w trybie zdalnym, ustala  
z nauczycielem nowy termin jej pisania. 

4. W czasie nauczania zdalnego uczniowie otrzymują termin  na przesłanie 
zadań obowiązkowych. Jeżeli nie wywiązują się, w dzienniku pojawia się 
informacja brak/ nie oddał, a następnie ocena niedostateczna.  

5. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 
w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, 
po uprzednim uzgodnieniu. 

 
6. Uczeń chętny do wykonania dodatkowej pracy na wyższą ocenę umawia się 

z nauczycielem, który podaje temat i wyznacza termin jej dostarczenia. 

 

Uczniowie, odbierający  materiały dydaktyczne z sekretariatu szkoły: 

1. Uczeń, który otrzymuje materiały dydaktyczne w formie papierowej, jest 
zobowiązany do przekazania wykonanych zadań do sekretariatu lub wysłania 
zdjęć do nauczyciela. 

2. Rodzic odbiera sprawdziany, prace klasowe, kartkówki i w określonym przez 
nauczyciela terminie przekazuje rozwiązania  do sekretariatu lub wysyła 
zdjęcie nauczycielowi.  

 

Przechowywanie prac pisemnych, informacje o ocenach i postępach 
w nauce.  

1. Wszystkie oceniane  prace ucznia znajdują się u nauczyciela. 

2. Uczniowie i rodzice będą informowani o ocenach i postępach w nauce 
poprzez dziennik elektroniczny. 

 


