Ocenianie w klasach I – III.
W klasach I –III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową;
Podstawowe zadanie oceny opisowej to dostarczanie dziecku i rodzicom informacji, jakie umiejętności zostały już opanowane, co dziecko potrafi oraz
z czym sobie nie radzi, jakie ma trudności i jakie działania ma podjąć, aby te problemy pokonać.
Ocena opisowa :
- koncentruje się na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,
- szanuje godność dziecka,
- określa funkcjonowanie dziecka nie tylko w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności typowo szkolnych, lecz także w sferze rozwoju społecznoemocjonalnego, fizycznego, artystycznego,
- uwzględnia szczególne zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
- zawiera wskazówki dla dziecka i rodziców do dalszych działań oraz zachętę do uczenia się,
- przedstawia postępy w nauce,
- motywuje do dalszej pracy,
- kształtuje u dziecka pozytywny stosunek do nauki
- zapewnia dziecku przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki do nauki i zabawy,
- rozwija samodzielność i odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie,
- sprzyja rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia,
wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w następujących obszarach :
- czytanie / technika, rozumienie i interpretacja treści /
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- pisanie / graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych /,
- wypowiedzi słowne / poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń /,
- obliczanie / wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia
geometryczne /,
- wiedza o świecie / znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk /,
- działalność artystyczna / plastyczna, muzyczna, techniczna /,
- rozwój ruchowy,
- korzystanie z komputera,
- język obcy.
Narzędziami służącymi ocenianiu uczniów klas I-III są:








karty wstępnej diagnozy rozwoju ucznia rozpoczynającego naukę szkolną;
karty samooceny ucznia;
karty pracy ucznia przygotowane przez nauczyciela;
sprawdziany ogólne wiadomości i umiejętności polonistyczno-przyrodniczych oraz matematycznych;
sprawdziany kompetencji po trzeciej klasie edukacji wczesnoszkolnej (maj/czerwiec);
karty śródrocznej oceny opisowej;
świadectwo rocznej oceny opisowej.
Kontrola bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na systematycznym i stałym informowaniu
ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu , daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
Kontrola doraźna pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje : sprawdziany, wypracowania, rozwiązywanie zadań, prace
domowe.

Osiągnięcia i postępy edukacyjne uczniów nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym( dzienniku elektronicznym) przy pomocy następującej skali:
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6 pkt
Uczeń:
-

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym,

-

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

-

bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich formach zajęć,

-

w sposób twórczy rozwiązuje zadania,

-

z własnej inicjatywy podejmuje działania,

-

samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

-

ma bardzo bogate słownictwo,

-

pisze bezbłędnie (pismo kształtne, poprawne),

-

starannie i estetycznie prowadzi zeszyty,

-

ma szybkie tempo pracy;
5 pkt

Uczeń:
-

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie bardzo dobrym,

-

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i nowych sytuacji,

-

chętnie uczestniczy w zajęciach,

-

samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

-

ma bogate słownictwo,

-

przy pisaniu sporadycznie popełnia błędy (pismo kształtne, zachowuje proporcje liter),

-

starannie prowadzi zeszyty,

-

ma szybkie tempo pracy;
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4 pkt
Uczeń:
-

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie dobrym,

-

samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania, popełnia drobne błędy,

-

uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela,

-

ma przeciętny zasób słów ,

-

przy pisaniu popełnia nieliczne błędy (pismo kształtne),

-

zeszyty najczęściej prowadzi starannie,

-

ma dobre tempo pracy;
3 pkt

Uczeń:
-

posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym,

-

najczęściej samodzielnie wykonuje zadania, ale popełnia błędy,

-

nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,

-

ma ubogi zasób słów,

-

przy pisaniu popełnia wiele błędów (pismo niekształtne),

-

zeszyty prowadzi niestarannie,

-

ma dobre tempo pracy;
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2 pkt
Uczeń :
-

ma braki w posiadanej wiedzy i umiejętnościach na poziomie podstawowym,

-

pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie rozumie polecenia,

-

nie zawsze uczestniczy w zajęciach, często potrzebuje zachęty do pracy,

-

ma ubogi zasób słów,

-

przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów (pismo niekształtne),

-

zeszyty prowadzi niestarannie , czasami tekst jest nieczytelny,

-

ma wolne tempo pracy;

1 pkt
Uczeń:
-

nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,

-

nie wykazał opanowania i nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków,

-

nie kończy podjętych zadań,

-

nie uczestniczy w zajęciach,

-

nie potrafi wykonać zadań z pomocą nauczyciela,

-

przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów, zapisuje niezrozumiałe wyrazy, nie przepisuje całego tekstu (pismo nieczytelne),

-

ma bardzo wolne tempo pracy.
W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
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Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III 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.
Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
Na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału 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 szkoły podstawowej.
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 szkoły podstawowej 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.

Kryteria oceniania postępów ucznia klasy I
I. EDUKACJA POLONISTYCZNA
a) w zakresie umiejętności porozumiewania się (mówienie, słuchanie, dbałość o kulturę języka):
 słucha i rozumie wypowiedzi innych;
 wypowiada się w sposób kulturalny;
 uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;
b) w zakresie czytania





rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy;
zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
interesuje się książką i czytaniem;
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c) w zakresie pisania
 pisze proste krótkie zdania;
 przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy, z książki;
 dba o estetykę i poprawność graficzną pisma ( przestrzega zasad kaligrafii);
 korzysta z pakietów edukacyjnych (podręczników, zeszytów ćwiczeń, itp.) pod kierunkiem nauczyciela;
d) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:




uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera;
rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie się nim posłużyć;
odtwarza z pamięci teksty dla dzieci (wiersze, piosenki, fragmenty prozy).

II. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
 rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
 nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
 recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki;
 rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami.
III. EDUKACJA PRZYRODNICZA
a) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:










rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka);
zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;
wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, prowadzi proste hodowle
i uprawy;
wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku;
zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka;
zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin;
wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin
i zwierząt;
wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.
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b) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:



obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;
wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji, i ubiera się stosownie
do panujących warunków atmosferycznych;
 nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
 zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar.
IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA
a) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:
 ustala równoliczność;
 układa obiekty w serie rosnące i malejące;
 klasyfikuje obiekty;
 wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; orientuje się na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;
 dostrzega symetrię.
b) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:


sprawnie liczy obiekty – także wspak (zakres do 20) i zapisuje liczby cyframi (zakres
do 10);
 sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (na konkretach) i zapisuje działania;
 stosuje w praktyce umiejętności matematyczne (dodawanie i odejmowanie);
 zapisuje rozwiązanie zadania z treścią.
c) w zakresie pomiaru:





długości – mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów;
ciężaru – waży przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze;
pojemności – odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
czasu – nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz
i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala dziecku orientować się w ramach czasowych
szkolnych zajęć i domowych obowiązków;
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d) w zakresie obliczeń pieniężnych:



zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł i ich wartości nabywczą;
zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

V. EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA
 potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie,
że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
 współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz
w świecie dorosłych; grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
 ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania
do realiów ekonomicznych rodziny;
 wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem
ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;
 zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
 wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;
 umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;
 wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe,
rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;
 wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
 niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.
VI. EDUKACJA MUZYCZNA
 powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;
 odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
 wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
 świadomie i aktywnie słucha muzyki;
 kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.
VII. EDUKACJA PLASTYCZNA
 wypowiada się w wybranych technikach plastycznych, na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką;
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wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych;
rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

VIII. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając
z myszy i klawiatury;
 zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera;
 stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
IX. ZAJĘCIA TECHNICZNE
a) w zakresie wychowania technicznego:



b)




wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje;
zna ogólne zasady działania urządzeń domowych;
buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne;
w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:
utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;
zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji;
wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

X. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA
 uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami;
 potrafi: chwytać piłkę, rzucać ją, toczyć i kozłować, pokonywać przeszkody, wykonywać ćwiczenia równoważne;
 dba o zdrowie (higiena, profilaktyka);
 wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.
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W dzienniku lekcyjnym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się oceną wyrażoną za pomocy symboli cyfrowych (6p, 5p, 4p,
3p, 2p, 1p), które odpowiadają określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. Oceny zapisywane w
dzienniku i na sprawdzianach mogą zawierać komentarz słowny.
Ocena symbol
cyfrowy

Poziom
wiadomości
Ocena bieżąca
i
umiejętności

6p

poziom
najwyższy

5p

4p

poziom
wysoki

poziom
średni

Ocena sprawdzianów

Uczeń wykazuje się
wiadomościami
i umiejętnościami
wykraczającymi poza podstawę
programową

ocenę 6 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał
100% wszystkich punktów oraz wykonał zadania dodatkowe

Uczeń osiąga doskonałe wyniki,
w pełni przyswoił wiadomości
i umiejętności objęte programem
nauczania. Biegle korzysta
ze zdobytych wiadomości w
różnych sytuacjach, proponuje
śmiałe, odważne i twórcze
rozwiązania problemów i zadań.

ocenę 5 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał
100% - 95% wszystkich punktów .

Uczeń pracuje samodzielnie,
sprawnie korzysta ze zdobytych
wiadomości w typowych
sytuacjach, rozwiązuje w praktyce
typowe zadania i problemy, a
wskazane błędy potrafi poprawić.

ocenę 4 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę samodzielnie
i popełnił niewielką ilość błędów. Uczeń musi uzyskać 94 - 80% wszystkich
punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz
uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Należą Ci się
gratulacje!

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracujesz bardzo dobrze. Robisz
w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!
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3p

2p

1p

poziom
dostateczny

poziom
niski

Uczeń stosuje zdobyte
wiadomości
i zazwyczaj samodzielnie
rozwiązuje zadania o średnim
poziomie trudności. Przy
trudniejszych wymaga pomocy
nauczyciela.

ocenę 3 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę przy niewielkiej pomocy
nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 79 - 60 % wszystkich punktów.

Uczeń przyswoił część
wiadomości
i zdobył niektóre umiejętności
objęte programem nauczania oraz
stara się je zastosować w
typowych sytuacjach.
Samodzielnie wykonuje tylko
zadania o niewielkim stopniu
trudności. Wymaga częstej
pomocy
i dodatkowych wskazówek
nauczyciela.

ocenę 2 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy
nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 59 - 40% wszystkich punktów.

Uczeń ma duże problemy
poziom
bardzo niski z przyswajaniem wiedzy
i umiejętności. Nie pracuje
samodzielnie. Wymaga stałego
wsparcia i pomocy ze strony
nauczyciela.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Dobrze pracujesz, ale stać cię, by było na
więcej. Włóż więcej wysiłku
w podejmowane prace – będziesz osiągać jeszcze lepsze wyniki.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracuj uważniej! Pomyśl!, Pracujesz, ale
popełniasz dużo błędów. Musisz uważniej pracować. Włóż więcej wysiłku w
pracę. Korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

ocenę 1 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, nie radzi sobie z
wykonywaniem wielu zadań, niezbędna jest mu pomoc nauczyciela. W
sprawdzianie uzyskuje 39 - 0% wszystkich punktów.
Komentarz słowny dla ucznia: np.:
To sprawia ci kłopot! Musisz więcej pracować, a zaczniesz osiągać lepsze
wyniki w nauce. Pracuj systematycznie, korzystając z pomocy nauczyciela i
rodziców.
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Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę:
pisemną – w klasie I, II, III wyrażoną stopniem (od 1 do 6 wpisaną do dziennika lekcyjnego),
werbalną – ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć

Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Sposób oceniania jest
adekwatny do danego rodzaju działań.
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