
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  (WZO) 

W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

okreslają warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Ludwiki 

Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA oparte są na rozporzadzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz 20 sierpnia 2010 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

WZO mają na celu: 

 

 a) informowanie ucznia o poziomie jego osiagnięć edukacyjnych i zachowaniu 

 oraz o postępach w tym zakresie; 

 

 b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

 

 c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

 

 d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

 zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

 

 e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

 wychowawczej. 

 

I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy. 

 

      2.  Nauczyciele na poczatku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

 rodziców(prawnych opiekunów) o: 

 

 a) kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

 nauczania; 

 

 b) metodach sprawdzania osiągnieć 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 osiagnieć 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. Sposoby oceniania uczniów: 

 

 

 



1.Ocenianie bieżące:  
 -ustna ocena indywidualna lub wobec całej klasy  (pochwała lub zachęta do dalszej 

 aktywności), 

 -pisemna ocena w postaci króciutkiej informacji w zeszycie ucznia, albo w postaci stempelka ,  

 ocena w postaci cyfry oznaczającej uzyskaną ilość punktów dzienniku lekcyjnym,  

6 pkt.– wspaniale  

5 pkt. – bardzo dobrze 

4 pkt. – ładnie 

3 pkt. – postaraj się 

2 pkt. – pomyśl 

1 pkt. – pracuj więcej 

 

 -oceny w postaci stempelków oceny opisowej, a w klasie trzeciej punktów w skali 1-6 w 

zeszycie ucznia oraz w ćwiczeniach, kartach pracy, testach (edukacja polonistyczna, matematyczna, 

przyrodnicza, społeczna, muzyczna) Z edukacji plastycznej i tecznicznej ocena w postaci stempelka 

lub punktów na pracy artystycznej. 

 

 Z edukacji motoryczno- zdrowotnej ocena w postaci stempelka lub punktów na końcu zeszytu 

(jako informacja dla rodziców). Z edukacji plastyczno- technicznej uwzględnia się przy ocenianiu: 

estetykę pracy, zaangażowanie dziecka, ilość wykorzystanych materiałów do wykonania pracy (w 

zależności od techniki), ład i porządek na stanowisku pracy.  

 Z edukacji motoryczno- zdrowotnej uwzględnia się przy ocenianiu: stopień indywidualnego 

zaangażowania ucznia, aktywność, wysiłek włożony w wykonywane ćwiczenie, grę, zabawę, 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, posiadanie odpowiedniego stroju..  

 Ze wszystkich wyżej wymienionych edukacji ocena w postaci cyfry - punktów w dzienniku 

lekcyjnym. 

 

Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiagnięć edukacyjnych: 

 

Wspaniale   

 otrzymuje uczeń, który: 

 - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

 zintegrowanego w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 

 - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

 lub praktycznych zgodnych z programem danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

 rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub 

 - osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu gminnym lub 

 wojewódzkim.  

(Zapis w dzienniku lekcyjnym 6 pkt.) 

 

Bardzo dobrze  
 otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

 zintegrowanego w danej klasie, oraz 

 - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

 teoretyczne i praktyczne ujęte programem zintegrowanym danej klasy, potrafi zastosować 

 posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

(Zapis w dzienniku lekcyjnym 5 pkt.) 

 

Ładnie 
 otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego w danej klasie 



 - poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

 praktyczne. 

(Zapis w dzienniku lekcyjnym 4 pkt.) 

 

Postaraj się  
 otrzymuje uczeń, który:  

 - nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania zintegrowanego w 

 danej klasie 

 - rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności. 

(Zapis w dzienniku lekcyjnym 3 pkt.) 

 

Pomyśl  
  otrzymuje uczeń, który:  

 - ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości  

 uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz 

 - rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

 trudności przy pomocy nauczyciela. 

(Zapis w dzienniku lekcyjnym 2 pkt.) 

 

Pracuj więcej  
 otrzymuje uczeń, który: 

 - nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zintegrowanego 

 w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

 - nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy 

 pomocy nauczyciela. 

(Zapis w dzienniku lekcyjnym 1 pkt.) 

 

       8.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w 

 szczególnosci bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

 z obowiaąków wynikajacych ze specyfiki tych zajęć. 

 

       9.   Na zajęciach języka obcego i zajęć komputerowych obowiązuje skala i symbolika 

 oceniania osiągnieć edukacyjnych okreslona w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w 

 edukacji wczesnoszkolnej.  

 

Na koniec roku szkolnego ocena z: 

      j. angielskiego ma zapis: Wiadomości i umiejętności z j. angielskiego uczeń opanował... 

(wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, słabo, nie opanował) 

 

     z zajęć komputerowych ma zapis: Uczeń (wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, słabo...) posługuje 

się komputerem. 

 

       10.   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 okreslony w tej opinii. 

 

       11.  Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujacy, bardzo dobry, dobry, 

 dostateczny, dopuszczajacy, niedostateczny 

 

       12.  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. 

 

       13.  W zależności od istniejacych 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. 

 

       14.  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 okresśonych przez nauczyciela. 

 

       15.  Za wykonanie każdego zadania w sprawdzianie (teście) uczniowie zdobywają określoną 

 liczbę punktów. Za cały sprawdzian dzieci otrzymują ocenę opisową, stempelek lub ocenę 

 punktową (w zależności od ilości uzyskanych punktów) 

 

100% - 95% bardzo dobrze (5 pkt.) 

94% - 75% ładnie  (4 pkt.) 

74% - 51% postaraj się  (3 pkt.) 

50% - 31% pomyśl  (2 pkt.) 

30% - 0% pracuj więcej  (1 pkt.) 

 

Uczniowie, którzy na sprawdzianie wykonają poprawnie wszystkie zadania  i zadanie dodatkowe 

otrzymają- wspaniale  (6 pkt.) 

 

Kryteria oceny prac pisemnych: 

 

1 bł. bardzo dobrze  (5 pkt.) 

 

2- 3 bł. Ładnie  (4 pkt.) 

 

4-5 bł. postaraj się  (3 pkt.) 

 

6-7 bł. Pomyśl   (2 pkt.) 

 

8 i więcej bł. pracuj więcej  (1 pkt.) 

 

II. Ocenianie zachowania uczniów  w klasach I - III 

 

1. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

 

 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 b) postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 g) okazywanie szacunku innym osobom; 

 h) noszenie stroju szkolnego zgodnie z regulaminem szkoły 

 

 

 



2. Ustala się nastepującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania: 

 

WZOROWA  W- uczeń zachowuje się wzorowo 

BARDZO DOBRA B - uczeń zachowuje się bardzo dobrze 

POPRAWNA  P- uczeń zachowuje się poprawnie 

NIEODPOWIEDNIA N - uczeń musi popracować nad zmianą swojego zachowania. 

 

3. Kryteria oceny bieżącej z zachowania: 

 

WZOROWA:  ZAPIS W DZIENNIKU W - Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 

dorosłych i rówieśników. Zawsze przestrzega zasad bezpieczenstwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie 

bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóżnia 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. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu 

pracy. 

 

BARDZO DOBRA :  ZAPIS W DZIENNIKU B - Uczeń najcześciej 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 spóżnia 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. 

 

POPRAWNA:  ZAPIS W DZIENNIKU P - Uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 

dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczenstwa, ale poprawia swoje 

zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział 

w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóżnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności 

podczas wycieczek, wyjść 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. 

 

NIEODPOWIEDNIA: ZAPIS W DZIENNIKU N - Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca sie do 

osób dorosłych i rówieśników. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżenski, konfliktowy, 

czesto bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajecia. Sprawia kłopoty 

wychowawcze podczas wyjść, wycieczek 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. 

 

III. Śródroczne podsumowanie pracy uczniów 

 

     1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiagnięć edukacyjnych ucznia z   

 zajęć 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 zgodnie ze skalą ocen przyjętą przez szkołę w formie 

karty osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

3. Karty osiagnięć edukacyjnych ucznia otrzymują rodzice na zebraniu semestralnym 

 



IV. Roczne podsumowanie pracy uczniów 

 

      1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiagnięć 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. 

 

      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 oraz wskazuje 

 potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

 nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

      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 ciagu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena opisowa ucznia klasy III - semestralny arkusz informacyjny 
 

OCENA OPISOWA UCZNIA KLASY 3 
I SEMESTR r. szk. 200…./200…. 
 
Imię i nazwisko ucznia: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
• EDUKACJA POLONISTYCZNA 
* wypowiada się: chętnie , niechętnie , często , czasami , rzadko , zdaniami rozwiniętymi , prostymi ,  
wyrazami 
* czyta: wyrazami , sylabami , głoskami , poprawnie , popełnia błędy ( często, sporadycznie ) , 
płynnie , w dobrym tempie , wolno 
* pisze: zawsze , zazwyczaj starannie , czasami , często niestarannie 
* pisze z pamięci: zawsze poprawnie , czasami popełnia błędy , popełnia dużo błędów 
* przepisuje: bezbłędnie , czasami , często popełnia błędy , popełnia dużo błędów 
 
• EDUKACJA MATEMATYCZNA 
* dodaje i odejmuje w zakresie 100: poprawnie , czasami , często popełnia błędy 
* zadania tekstowe rozwiązuje: samodzielnie , zawsze , czasami , często z pomocą nauczyciela ,  
nie rozumie zadań  
 
• EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA 
* posiada wiedzę o otaczającym środowisku: rozległą , ogólną , wycinkową 
 
• EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
* prace wykonuje: zawsze , zazwyczaj estetycznie , czasami mało starannie 
* śpiewa: chętnie , niechętnie , w grupie , indywidualnie  
 
• EDUKACJA ZDROWOTNO-RUCHOWA: 
* ćwiczenia gimnastyczne wykonuje: zawsze , zazwyczaj poprawnie , czasami ma problemy 
z wykonywaniem ćwiczeń 
* uczestniczy w zespołowych grach sportowych: chętnie , aktywnie , biernie , niechętnie 
* w czasie zajęć ruchowych jest: zawsze , zazwyczaj , rzadko zdyscyplinowany, czasami , często  
niezdyscyplinowany 
 
• ZACHOWANIE 
* w prowadzeniu zajęć: nie przeszkadza , przeszkadza ( zawsze , często , sporadycznie ) 
* skupia uwagę: łatwo , z trudnością , długotrwale , na krótko 
* przygotowanie do zajęć: systematycznie , czasami wykazuje braki , często nieprzygotowany 
* tempo pracy: szybkie , prawidłowe , wolne 
 
• RELIGIA 
* celujący , bardzo dobry , dobry , dostateczny , dopuszczający , niedostateczny 
 
• JĘZYK ANGIELSKI 
* opanował wiadomości: doskonale , zadowalająco , mało zadowalająco , wykazuje braki 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

opanował wiadomości i umiejętności: bardzo dobrze, dobrze, słabo, nie opanował 
 
 
 
Wychowawca: 
 
………………………………………………………………. 


