
Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. W ciągu roku szkolnego nauczyciel obserwuje rozwój ucznia i w związku z tym 

prowadzi:  

1) kontrolę bieżącą w toku codziennych zajęć badaną następującymi metodami: 

obserwacja pracy ucznia, obserwacja zachowania, rozmowy z rodzicami i dziećmi;  

2) kontrolę doraźną obejmującą szkolne osiągnięcia ucznia, karty pracy ucznia, 

sprawdziany, prace pisemne, rozwiązywanie zadań, problemów, prace domowe, 

konkursy, próby samooceny.  

2. Dokumentacja osiągnięć ucznia:  

1) każdy uczeń posiada teczkę, w której gromadzi swoje prace;  

2) nauczyciel gromadzi informacje o uczniu:  

a) w dzienniku – notuje poziom osiągnięć ucznia w zakresie edukacji wynikających                           

z podstawy programowej; 

b) w zeszycie lub na kartach obserwacji – notuje spostrzeżenia dotyczące zachowania 

ucznia i jego aktywności społecznej;  

c) w razie potrzeby zbiera i analizuje inne dokumenty dotyczące uczniów.  

3. Po wykonaniu zadania uczeń otrzymuje od nauczyciela informację o poziomie 

zdobytej umiejętności wyrażoną stopniem.  

4. Osiągnięcia ucznia w ciągu okresu nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, 

stosując skalę ocen zgodną z obowiązującą w klasach IV – VIII.  

5. Częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę 

do możliwości psychofizycznych uczniów.  

6. Ocena śródroczna i roczna jest opracowana w oparciu o analizę osiągnięć ucznia  

i jego prac.  

7. Oceny śródrocznej nauczyciele dokonują, podkreślając kolorem zielonym 

informacje o uczniu na przyjętych wzorach ocen opisowych obejmujących osiągnięcia 

z poszczególnych edukacji i języka obcego oraz informacje o rozwoju społeczno – 

emocjonalnym.  

8. Śródroczna i roczna ocena z religii wyrażona jest stopniem w skali zgodnej  

z przyjętą w Szkole.  

9. Ocena śródroczna udostępniana jest rodzicom, a zapoznanie z nią potwierdzone 

podpisem.  

10. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo z oceną opisową,  

w której skład wchodzi opis osiągnięć z poszczególnych edukacji i języka obcego oraz 

informacje o zachowaniu ucznia.  

11. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 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.  

12. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na tydzień przed terminem zebrania 

klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują rodziców poprzez dziennik 



elektroniczny o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej rocznej.  

13. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo  

na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

14. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

15. Oceny klasyfikacyjne sporządza wychowawca.   

 




