
Ocenianie w klasach 1-3 
 

W klasach I-III ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest oceną opisową. 
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 
 dział w przedstawieniach teatralnych 
 okazywanie szacunku innym osobom 
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne 

 umiejętność wypowiadania się i słuchania 
 technikę czytania i pisania 
 podstawy ortografii i gramatyki 
 liczenie w zależności od poziomu nauczania 
 rozwiązywanie zadań tekstowych opartych na konkretnych sytuacjach  
 działalność praktyczną: mierzenie, ważenie 
 ogólną wiedza o otaczającym świecie 
 zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym 
 osobiste osiągnięcia uczniów. 

 
 W klasach I-III oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:1 - 6  

 stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych; 
 stopień 5,  gdy uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności; 
 stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści; 
 stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu 

trudniejszych treści;  
 stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;  
 stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.  
 
    Dopuszcza się komentarz w postaci pieczątki z buźką, słowny lub pisemny typu:  
 Ocena celująca - wyrażony cyfrą 6 

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!  
 Ocena bardzo dobra - wyrażony cyfrą 5  

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!  
 Ocena dobra - wyrażony cyfrą 4  

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać 
lepsze wyniki  

 Ocena dostateczna - wyrażony cyfrą 3  
Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz 
systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.  

 Ocena dopuszczająca - wyrażony cyfrą 2  
Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy 
nauczyciela i rodziców.  

 Ocena niedostateczna - wyrażony cyfrą 1   
Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo 
systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.  
 

 Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje, prowadzi zeszyt 
obserwacji/wychowawcy, w których notuje swoje spostrzeżenia i uwagi. Zbiera również karty pracy ucznia, jego prace 
plastyczne, literackie - przechowuje je w segregatorach lub miejscu wyznaczonym w klasie. Na tej podstawie dokonuje 
oceny opisowej na koniec semestru I i II. 

 
 Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń 

otrzymuje ¼ plusa do oceny zachowania. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny 
negatywnej.  

 
 Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel 

ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.  
 

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu semestru oraz po nieobecności z powodu 
choroby, odrębnie. Uczeń zgłasza ten fakt na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie on usprawiedliwiony.  

 
 W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi. 

 
 

 


