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  Przedmiotowe Ocenianie z Edukacji Wczesnoszkolnej 

                                  w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 

 

 

 

Obowiązujące od 01.09.2017r.  

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

 

§ 1 

 

1.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego 

oceniania. 

 

     Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców z 

PO z edukacji wczesnoszkolnej uzyskując podpis rodzica na stosownym dokumencie. 

Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen cząstkowych, 

wyrażonych punktami  

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczby ocen z poszczególnych edukacji, 

- zasad wystawiania ocen opisowych semestralnych i rocznych, 

- zasad poprawiania ocen, 

- zasad dotyczących zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

- warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

§ 2 

  

Wymagania na poszczególne, cząstkowe oceny szkolne. 

 

· 6 punktów uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności 

wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł informacji. Biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. 

Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i 

dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych. 

· 5 punktów  uczeń otrzymuje wówczas , jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
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potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach. 

· 4 punkty  uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem 

nauczania na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. 

Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

· 3 punkty uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w 

podstawie programowej. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga 

dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, 

często nie kończy rozpoczętych działań. 

· 2 punkty uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli  bardzo słabo opanował wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania na poziomie wymagań zawartych w podstawie 

programowej. Nie wykonuje samodzielnie większości działań. Wymaga dodatkowego 

wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy 

rozpoczętych działań. 

· 1 punkt  (opisowo tylko w klasie pierwszej) uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie 

opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a 

braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń 

nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. Odmawia wykonania 

zadania, nie próbuje, nie stara się , niszczy prace, nie radzi z zadaniami nawet z pomocą 

nauczyciela. 

W klasach  I – III ocenie podlegają postępy uczniów w następujących obszarach edukacji:   

1. Edukacja polonistyczna: 

 

 mówienie i słuchanie,  

 czytanie,  

 recytacja wierszy , 

 pisanie,  

 kształcenie językowe, 

 samokształcenie ucznia. 

 

2. Język obcy nowożytny: 

 

 reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, 

 rozumie wypowiedzi ze słuchu, 

 czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, 

 przepisuje wyrazy i zdania, 

 potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książek, środków multimedialnych. 

 

 

 

3. Edukacja matematyczna: 

 

 położenie przedmiotów, 

 czytania tekstów matematycznych, 

 posługiwanie się liczbami, 

 rozumienie liczb i ich własności, 
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 rozumienie pojęć geometrycznych, 

 stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych. 

 

         4. Edukacja społeczna: 

 

 rozumienie środowiska społecznego,  

 orientacje w czasie historycznym . 

 

5. Edukacja przyrodnicza: 

 

  rozumienie środowiska przyrodniczego , 

 rozumienie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 

odpoczynku, 

 rozumienie przestrzeni geograficznej. 

 

 

          6. Edukacja muzyczna: 

 

 osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki  

 osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej, 

 improwizacja ruchowa, rytmika i taniec, 

 gra na instrumentach muzycznych,  

 osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku.  

 

 

 

           7. Edukacja plastyczna: 

 

 osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń,  

 osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej,  

 osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych.  

 

 

 

           8.  Zajęcia komputerowe/ Edukacja informatyczna: 

 

 Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów, 

 Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z 

wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych, 

 Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i 

sieciami komputerowymi, 

 Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych, 

 Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. 
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       9. Zajęcia techniczne: 

 

 Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy,  

 Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii    

wytwarzania, 

 Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych.  

 

 

       10.  Wychowanie fizyczne: 

 

  Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia,  

 Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych,  

 Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. 

 

 

 

 

     11. Religia – zgodnie z zasadami Przedmiotowego Oceniania z Religii. 

 

 

           12.Etyka: 

  Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki, 

  Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad.  

 

 

 

 

 

 

§3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy. 

 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 sprawdziany, 

 kartkówki,  

 wypowiedzi pisemne, 

 praca na lekcji, 

 praca w grupach, 

 praca domowa, 

 prowadzenie zeszytu 

 

Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części lub całego działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na 

tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając 

sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest 

przystąpienie do sprawdzianu.  

Czas przewidziany na  przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 1 tydzień od powrotu 

ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  
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Odpowiedzi na sprawdzianie są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje 

skala: 

 

 0%-29% 1p 

 30%-49% 2p 

 50%-74% 3p 

 75%-89% 4p    

 90%-99% 5p 

       -    100% -    6p 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych oraz ocenionych sprawdzianów i 

kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo 

do obniżenia oceny uczniom lub uczniowi.  

 

Kartkówka -jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z 

ostatniego omawianego zagadnienia programowego. 

Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki materiału  i 

zapowiedzi. 

 

Zeszyty – oceniane są według następujących kryteriów: 

- systematyczność prowadzenia zapisów/notatek - 0 – 5 pkt. 

- systematyczność wykonywania zadań domowych - 0 – 5 pkt. 

- estetyka – 0 – 5 pkt. 

 

Punktowa ocena  za zeszyt: 

15p – 14 p   -6pkt. 

13p – 12p    -5pkt. 

11p – 10p    -4pkt. 

9p –   8 p      - 3pkt. 

7 p–   6 p       -2pkt. 

5 p–  1p        -1pkt. 
 

Dyktanda – w ocenianiu dyktand uczniów klas II – III bierze się pod uwagę ilość błędów, 

kształtne pismo i jego czytelność. Ten sam błąd powtarzający się kilkakrotnie liczy się za 

jeden błąd.  

Ocena punktowa za dyktando: 

0b             - 6p 

1 b           -  5p 

2 b– 3b     - 4p 

4b – 5b     - 3p 

6b – 7 b     -2p 

8 i więcej   -1p 

Błędy przelicza się według następujących reguł: 

- 3 bł. interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny( zasadniczy) 

- 2 bł. drugorzędne = 1 bł. ortograficzny( zasadniczy) 
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Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest niepoprawna pisownia wyrazów ze znanymi 

dla ucznia zasadami. 

3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny, ale tylko wtedy, jeżeli przed 

dyktandem powtarzano również interpunkcję.   

Błędy podstawowe ( zasadnicze) dotyczą zasad pisowni wyrazów z: 

 u-ó 

 ż- rz 

 h- ch 

 nie z poznanymi częściami mowy 

 wielkie litery 

 

Błędy drugiego rzędu dotyczą pozostałych zasad. 

 

Pisanie z pamięci i ze słuchu- zasady oceniania są  takie same jak w dyktandzie. 

 

Kryteria oceniania pisemnych form wypowiedzi( list, opowiadania, opis) 

 

List  

-miejscowość i data 2p 

-nagłówek 2p 

-budowa trzyczęściowa(wstęp, rozwinięcie, zakończenie- akapity) 3p 

-pozdrowienia 2p 

-podpis 1p 

-zwroty napisane wielką literą(„Tobie”, „Cię”) 2p 

-praca poprawna pod względem ortograficznym 2p 

-czytelne pismo 1p 

Opowiadanie  

-tytuł 2p 

-budowa trzyczęściowa(wstęp, rozwinięcie, zakończenie- akapity) 3p 

-praca zgodna z tematem 2p 

-praca poprawna pod względem ortograficznym i językowym 2p 

- czytelne pismo 1p 

Opis  

-tytuł 2p 

-budowa trzyczęściowa(wstęp, rozwinięcie, zakończenie- akapity) 3p 

-praca zawiera przynajmniej pięć przymiotników/trzy 

przymiotniki/poniżej trzech 
2p/1p/0p 

-praca poprawna pod względem ortograficznym i językowym 2p 

-czytelne pismo 1p 

Zaproszenie  

-początek zaproszenia(nagłówek) 1p 

-wstęp, czyli kto jest zaproszony 1p 

-rozwinięcie(jakiej okazji dotyczy zaproszenie, data, godzina i 

miejsce spotkania) 
4p 

-zakończenie 1p 

-podpis(kto zaprasza) 1p 

 

Wypowiedzi pisemne oceniane są systemem punktowym według obowiązującej skali. 
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W ocenianiu sprawdzianów uczniów klas I – III, możliwe jest ocenianie systemem 

punktowym, w szczególności dotyczy to sprawdzianów matematycznych i zintegrowanych. 

Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala 

 

 

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność pracy 

na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

- 3 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra  

 - 3 minusy to ocena niedostateczna (w rubryce aktywność). 

 

 

 

Zadania domowe 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 

wykonaniem. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 

4. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie 

sprawdził jej zawartości merytorycznej. 

5. Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku 

lekcyjnym znakiem „-„ 

6. Uzyskanie 3 minusów równoznaczne jest z uzyskaniem przez ucznia oceny 

niedostatecznej. 

7. Uczeń powinien poprawić ocenę z zadania domowego w terminie wyznaczonym przez  

nauczyciela. 

8. Nauczyciel nie zadaje prac domowych na weekend, ferie i dni świąteczne. 

 

 

Udział w konkursach 

Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach otrzymują 6pkt. z poszczególnych 

edukacji w których brał udział w konkursie. 

Systematyczność i cykliczność oceniania 

1) Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, powinno być 

rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

2) Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych edukacji realizowanych 

w wymiarze tygodniowym: 

 1 godz. tygodniowo - minimum 3 oceny  

 2 godz. tygodniowo - minimum 4 ocen 

 3 godz. tygodniowo - minimum 6 ocen 

 4 i więcej godz. tyg. - minimum 8 ocen 
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§4. 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej z prac pisemnych. Ocenę można 

poprawiać tylko jednorazowo. 

2. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi jeden tydzień 

od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

3. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w 

przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie 

związanej z chorobą. 

4. Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji  lub w sposób określony przez nauczyciela. 

5. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku lekcyjnym 

po ukośniku np. „2/4”). 

6. W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią 

ocenę z pracy. 

 

 

§5. 

Sposób wystawiania oceny opisowej semestralnej i rocznej. 

1. W klasach I-III stosuje się semestralne i roczne, opisowe ocenianie.  

2. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej, która powinna 

zawierać zalecenia do dalszej pracy. 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć 

edukacyjnych i zachowania (opisowej). 

4. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

5. 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 wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

6. 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. 

7. Semestralna  i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach                          

I-III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

8. Ocena semestralna i roczna z języka obcego nowożytnego jest oceną opisową. 
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9. Ocena semestralna i roczna z religii jest oceną cyfrową. 

§6. 

Tryb i warunki uzyskania opisowej oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych opisowych  ocenach dla dziecka. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną opisową ocenę o ile zostanie zachowany 

tryb odwołania. 

Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę pisemnego sprawdzianu. 

Zakres sprawdzianu zostaje ustalony przez nauczyciela i podany uczniowi jako 

wytyczne do uzyskania opisowej oceny wyższej niż przewidywana. 

 

 

§7. 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych, 

2. komentarze w formie ustnej lub pisemnej, 

3.informację o zasadach oceniania z edukacji wczesnoszkolnej na początku roku szkolnego. 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce  poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielami  w czasie zebrań  i na spotkaniach umówionych 

indywidualnie. 

2. zapisy w zeszycie, 

3. korespondencję listowną, 

4. e-dziennik, 

5. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

 

§8. 

Ogólne wymagania na poszczególne, cząstkowe oceny punktowe z edukacji 

wczesnoszkolnej  
 

 

Ocena bieżąca wyrażona jest za pomocą znaków cyfrowych w  skali:1-6, które odpowiadają 

określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych 

edukacji.  

Opisy oceny punktowej dla ucznia ( będą one umieszczone w widocznym miejscu w klasie) 

 

  6 punktów -WSPANIALE! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz 

uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! 

  5 punktów - BARDZO DOBRZE! . Świetnie pracujesz. Robisz w szybkim 

tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

  4 punkty - DOBRZE ! Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było 

lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki 

   3 punkty  – POĆWICZ ! Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby 
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to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, 

wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. 

    2 punkty  – PRACUJ WIĘCEJ !  Starasz się , ale musisz jeszcze więcej pracować. 

Osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy 

nauczyciela i rodziców. 

    1 punkt  - BARDZO SŁABO !  Starasz się, ale osiągasz niezawalające rezultaty. Spotkało 

cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z 

nauczycielem i rodzicami. 

 

 

W klasie I nauczyciel nie stosuje bieżących ocen niedostatecznych w 

formie punktowej,  wskazuje  w formie opisowej, czego dziecko nie potrafi i daje 

wskazówki do dalszej pracy . Wyjątek stanowią prace kontrolne i sprawdziany. 

 

     OCENIANIE ZACHOWANIA 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 

skutkach ustalenia uczniowi negatywnej rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

Ocena zachowania powinna uwzględniać 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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

Uczeń: 

- nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 

dni roboczych po jego  powrocie do szkoły, 

- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego, 

- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole oraz  sam podejmuje się realizacji zadań 

lub inicjuje i realizuje własne przedsięwzięcia, 

- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych, 
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- zawsze jest przygotowany do zajęć. 

2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 

Uczeń: 

- przestrzega statutu szkoły, 

- jest aktywny w szkole i poza nią, 

- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, 

- dba i szanuje mienie szkolne i swoich kolegów, 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

Uczeń: 

-w miarę swoich możliwości reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych, 

- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych wyjazdów, 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

Uczeń: 

- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią, 

- wzorowo dba o piękno mowy ojczystej, 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

Uczeń: 

- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób 

6.Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

Uczeń: 

- jest miły, uprzejmy i grzeczny, 

- zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam. 

- nie wchodzi w konflikt z prawem, 

- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych, 
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- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami, 

- szanuje pracę innych 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

Uczeń: 

- jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy, 

- toleruje odmienność światopoglądów, odmienność religijną, narodowościową i kulturową 

 

Ocena opisowa z  zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z 

innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną 

ostateczną. 

Przy ustalaniu oceny opisowej rocznej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej 

  

 

§9. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej 
 

        W edukacji wczesnoszkolnej należy dostosować wymagania do indywidualnych 

możliwości ucznia i stosować zasady, metody i formy sprzyjające osiąganiu zamierzonych 

celów edukacyjnych. 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę: 

  indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia, 

  wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, 

  zainteresowanie i aktywność na lekcjach, 

  chęć uczestnictwa i zaangażowanie na zajęciach pozalekcyjnych, 

  systematyczne odrabianie zadań domowych, 

 

Każdy uczeń posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach jest 

oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami. 

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia PPP takie jak: 

  pobudzanie aktywności i ciekawości poznawczej oraz stymulowanie procesów 

 myślowych, 

  stymulację słabiej rozwiniętych funkcji (wzrokowej, sprawności manualnej, 
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 grafomotorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej) 

  kształcenie zdolności koncentracji uwagi samodzielności w wykonywaniu zadań, 

 motywowanie do pracy poprzez udzielanie pochwał i docenianie postępów, 

  wydłużenie czasu, lub zmniejszenie limitu zadań do wykonania, 

  dobieranie odpowiednich środków i opieranie się ma materiale konkretnym, 

  możliwość rozbicia ćwiczeń na mniejsze części i ocenianie ich etapami, 

  branie pod uwagę poprawności wykonywanego ćwiczenia, a nie jego walorów 

estetycznych, 

  zadawanie większej ilości pytań dodatkowych, zamiast jednego złożonego, 

 

W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

  wykorzystanie metod informacyjnych, problemowych stymulujących ucznia, 

  stosowanie zasady indywidualizacji, stopniowania trudności, pozytywnych 

wzmocnień, systematyczności, 

  opieranie się na konkretnych materiałach, właściwych przykładach, 

  stwarzanie właściwych warunków. 

 

 

W przypadku  ucznia zdolnego: 

  indywidualizacja, stopniowanie trudności, 

 udzielanie pomocy koleżeńskiej, 

  powierzanie odpowiedzialnych ról, 

  tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą wyzwaniem i źródłem satysfakcji, 

  umożliwianie wykazania się wiedzą w konkursach szkolnych. 

 

 
§ 10. 

Ustalenia końcowe. 

1. Oceniamy – systematycznie, rzetelnie, sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela do 31.08 każdego roku  i udostępniane 

rodzicom podczas  zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, w czasie konsultacji lub w 

innej formie ustalonej w kontaktach rodzic-nauczyciel. 
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§11. 

                                                               Ewaluacja . 

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają 

wpływ nauczyciel, uczniowie , rodzice. 

Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku, a informacje zbierane będą: 

 

1. na podstawie wyników wewnątrzszkolnego sprawdzianu umiejętności i kompetencji 

trzecioklasisty, 

2. na podstawie wyników prac klasowych, 

3. w wyniku rozmów z rodzicami, 

4. na podstawie wyników diagnozy. 

 

 

Opracowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w SP 2 w Przasnyszu 

 

 

 


