WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
im. JANA PAWŁA II
w EŁKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA oparty jest na rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz 20 sierpnia 2010 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
określa warunki i sposób oceniania uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku.







WSO ma na celu:
Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

1. Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
 kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania;
 metodach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
4. Analizę postępów ucznia przeprowadza się systematycznie.
5. Stosuje się bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, które
rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.
6. W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty
pracy.
7. Bieżące osiągnięcia określa się w skali:

6 – celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale
5 – bardzo dobrze, biegle, prawidłowo
4 - dobrze, poprawnie, sprawnie
3 – dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco, przeciętnie
2 – dopuszczająco, słabo, błędnie, niechętnie
1 – niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie

8. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:
6 – Uczeń doskonale opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych
programem nauczania oraz wykraczających poza jego ramy. Samodzielnie inicjuje
rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej.
Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje
postawę twórczą lub szczególne umiejętności.
5 – Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach.
4 – Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania
teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł
informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach.
3 – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi
pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji.
2 – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań
o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które
jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu.
1 – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów
o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.
9. Dopuszcza się oceny bieżące i oceny śródroczne ze znakiem plus (+) lub minus (-).
10. Przy ustalaniu oceny z edukacji muzycznej, plastyczno - technicznej oraz
wychowania fizycznego bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. Na zajęciach języka obcego i zajęć komputerowych obowiązuje skala i symbolika
oceniania osiągnięć edukacyjnych określona w zasadach oceniania
wewnątrzszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej.
12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
13. Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry,
dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
14. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno
- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 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.
15. W zależności od istniejących w szkole warunków ( np. pomoc specjalistyczna,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna,
itp.) zapewnia się pomoc uczniowi, gdy poziom jego osiągnięć edukacyjnych
uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

16. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone
i ocenione prace pisemne oraz prace artystyczne uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
II. Ocenianie zachowania uczniów
1. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 dbałość o honor i tradycje szkoły;
 dbałość o piękno mowy ojczystej;
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:
A – uczeń zachowuje się wzorowo
B - uczeń zachowuje się bardzo dobrze
C – uczeń zachowuje się poprawnie
D – uczeń musi popracować nad zmianą swojego zachowania.
3. Kryteria oceny bieżącej z zachowania:
A – Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników.
Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie
bierze udziału w bójkach, kłótniach 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 nauczycieli funkcje, np.
dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie
i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu
pracy.
B - Uczeń najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i
rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie
bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia.
Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć
szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np.
dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie
uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
C - Uczeń 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.
Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na
zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść, uroczystości
i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez
nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze
i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek
w miejscu pracy.

D - Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i rówieśników.
Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy,
często bierze udział w bójkach, kłótniach 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. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu
pracy.
4. Oceny bieżącej z zachowania dokonuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów
1. Ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów.
2. Prace pisemne (dłuższe wypowiedzi ciągłe).
3. Kartkówki – trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane. Nauczyciel
musi sprawdzić je w ciągu trzech dni.
4. Sprawdziany – trwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem. Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia (w tygodniu mogą
być tylko dwie takie prace).
5. Pisanie ze słuchu i pisanie z pamięci nie częściej niż raz w tygodniu.
6. Obserwacja uczenia się (praca w grupie).
7. Aktywność.
8. Zadania domowe.
9. Prace samodzielne, np.: albumy, makiety, plansze informacyjne.
10. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach
„artystycznych” oraz wychowaniu fizycznym.
11. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
IV. Śródroczne podsumowanie pracy uczniów
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Ocena śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć edukacyjnych
ucznia.
3. Karty osiągnięć edukacyjnych ucznia otrzymują rodzice (opiekunowie prawni) na
zebraniach.
V. Roczne podsumowanie pracy uczniów
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

Ocena końcoworoczna obejmuje
 osiągnięcia wychowawcze:
 wywiązywanie się z obowiązku ucznia
 przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych
 umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem
odpowiednich norm
 kulturalne zachowanie się poza szkołą
 okazywanie szacunku innym osobom
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne.
 Jako narzędzie pomocne przy sporządzaniu śródrocznych i rocznych ocen
opisowych zachowania ustala się 13 aspektów zachowania:
 Stosuję się do poleceń nauczyciela.
 Na przerwach zachowuję się kulturalnie (nie biegam).
 Panuję nad swoimi emocjami takimi jak gniew, kłótliwość, złość,
agresja.
 Nie rozmawiam na zajęciach.
 Uważnie śledzę przebieg zajęć.
 Mam potrzebne pomoce.
 Odrabiam prace domowe.
 Umiem współpracować z kolegami.
 Słucham innych nie przerywając im.
 Jestem uprzejmy wobec innych.
 Jestem punktualny.
 Bezpiecznie zachowuję się podczas wycieczek.
 Umiejętność wypowiadania się
 Technikę czytania i pisania
 Podstawy ortografii i gramatyki
 Liczenie w zależności od poziomu nauczania
 Rozwiązywanie zadań tekstowych
 Ogólną wiedzę o otaczającym świecie
 Zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym
 Osobiste osiągnięcia uczniów.
2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami
opisowymi.
3. 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.
4. Roczna ocena z religii jest oceną cyfrową.
5. 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 do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu
opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

VI. Procedury dokonywania zmian
Obowiązujący system oceniania będzie podlegał systematycznej ewaluacji, w związku z czym
dopuszcza się możliwość korekty zapisów wprowadzanych w formie aneksów i poprawek
zatwierdzanych na Radzie Pedagogicznej.

