
 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA W KLASACH I –III  

w Szkole Podstawowej w Kleszczewie w roku szkolnym 2021/2022 

Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z: 

- Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania  zawartym w Statucie Szkoły 

- podstawą programową zawartą w rozporządzeniu MEN 

- programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły 

 
Ocenianie odbywa się na wszystkich zajęciach lekcyjnych i polega 

1. Na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach w nauce 

2. Motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

3. Wskazywaniu sukcesów i wskazówek do pokonania porażek ( OK) 

 
W procesie oceniania uwzględniamy : 

1. Możliwości dziecka 
2. Jego zaangażowanie i wkład pracy 

3. Stopień opanowania materiału 
 
Stosowane mogą  być  również elementy oceniania kształtującego (OK) 

 Cel i NaCoBeZu (kryteria sukcesu) podane w formie graficznej lub tekstowej. 
 Samoocena i ocena koleżeńska  
 Formy informacji zwrotnej: ( graficzna  , tabelka ) którą ustala nauczyciel 

 
W trakcie roku szkolnego sprawdzaniu i ocenianiu podlegają : 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W klasach I -II obowiązuje skala ocen:  
W – WSPANIALE 

B  -  BARDZO DOBRZE 

D –   DOBRZE 

DS – DOSTATECZNIE 

WS – WYSTARCZAJĄCO 

N –   NIEDOSTATECZNIE 

 

Lp. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 
1.  Pisanie z pamięci i ze słuchu  
2.  Czytanie 
3.  Wypowiadanie się  
4.  Pisanie: graficzna strona pisma, ortografia 
5.  Prace samodzielne ( edukacje: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza) 
6.  Prace domowe  
7.  Aktywność na zajęciach 
8.  Prace plastyczne: estetyka, zaangażowanie w wykonanie 
9.  Wiadomości z zakresu wiedzy o środowisku społecznym i przyrodniczym 
10.  Śpiewanie piosenek, znajomość tekstu piosenek, gra na instrumentach, wiadomości z zakresu 

edukacji muzycznej 
11.  Dodawanie i odejmowanie 
12.  Mnożenie i dzielenie 
13.  Zadania z treścią 
14.  Inne umiejętności z  edukacji matematycznej 
15.  Prowadzenie zeszytu ( edukacje polonistyczna, matematyczna) 
16.  Ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do zajęć, dyscyplina  
17.  Obsługa komputera, posługiwanie się programami 



W klasie III obowiązuje cyfrowa skala ocen 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 
 
W klasach I –II  łączna suma punktów uzyskana przez ucznia za pracę pisemną przeliczana jest w sposób 
następujący : 
WSPANIALE  (W)              96% –100% 

BARDZO DOBRZE (B)      86% –95% 

DOBRZE       (D)                 71% –85% 

DOSTATECZNIE   (DS)     50% –70% 

WYSTARCZAJĄCO(WS)   31% –49% 

NIEDOSTATECZNIE (N)   poniżej 30%  
 
W klasach III przy ocenie prac pisemnych stosuje się oceny cyfrowe odpowiadające odpowiednim 
oznaczeniom oraz skali procentowej: 
W-6, B-5, D – 4, DS – 3, WS – 2, N -1 

 
 Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) ocenione według ustalonej punktacji będą wpisane 
do dziennika, wyniki omówione z uczniami. Prace są wydawane uczniowi i nie podlegają zwrotowi. 
W przypadku braku oceny, którą uczeń ma uzupełnić nauczyciel wpisuje w dzienniku znak - ? do czasu, aż 
uczeń nie wykona zadania.  

Wszystkie oceny otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez nauczyciela w dzienniku 

lekcyjnym w odpowiedniej edukacji. 

Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je chętne dzieci.  

W przypadku nieprzygotowania, braku książek, przyborów, stroju na wf nauczyciel wpisuje             w 

dzienniku NP – nieprzygotowanie.  

Przy wystawianiu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego 

nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.  

 

 

 

Podpis rodzica:   _______________________              Podpis ucznia: _______________________________                        


