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_________________________________________________________________________________ 

(Załącznik nr 15a do statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie) 
 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 
 

§ 1 
Podstawa prawna 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.). 

3. Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego 
Oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Kowalewie – załącznik nr 15 do Satutu. 

 
§ 2 

Cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Ocenianiu podlegają:  
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę. 

 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) udzielanie uczniowi pomocy przez przekazywania uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i 

jak powinien się dalej uczyć; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 
 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i  dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali; 
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6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  
o postępach  trudnościach ucznia w nauce. 

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 

 
§ 3 

Obowiązki nauczyciela w związku z ocenianiem 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. 

 
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia 
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania 
- na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii. 

 
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych. 
 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
o warunkach i sposobie oceniania zachowania. 

 
§ 4 

Zwalnianie uczniów z niektórych zajęć obowiązkowych 
 
 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych zajęć obowiązkowych. 
1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 
§ 5 

Ocenianie uczniów klas I – III 
 

1. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych: 
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1) ocena śródroczna - jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla 
ucznia dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno - emocjonalnego. Ocena ta jest 
skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnej 

2) ocena roczna - opisowa - podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania 
wskazówek  zawartych  w  ocenie  śródrocznej.  Ma ona charakter  diagnostyczno - 
informacyjny, żeby rodzice po zapoznaniu się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać 
dziecko w dalszym jego rozwoju. 

3) ocenianie bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 
stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny -  3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny  - 1 

4) ocena zachowania - jest również oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia 
obowiązków  szkolnych,  jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych  osób oraz 
aktywności społecznej.   
 

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 
1) Sprawdzian miesięczny - to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale 

programowym lub na koniec każdego semestru, z zakresu omówionego materiału. 
Sprawdzian poprzedzony jest powtórzeniem opracowanego materiału w danym miesiącu 
Uczeń, który z przyczyn przez niego niezależnych nie przystąpi do sprawdzianu, pisze go w 
późniejszym terminie. 

2) Kartkówka – w klasach  I – III  kartkówka jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej - 
stopień przyswojenia materiału z ostatniego omawianego zagadnienia  programowego. 
Stosuje  się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej  powtórki i zapowiedzi. 

3) Przeprowadzanie przynajmniej raz w miesiącu czytania ze zrozumieniem z zastosowaniem 
odpowiednich kart pracy. 

4) Przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu. 
5) Mówienie, słuchanie, wiedza o języku - sprawdzane na bieżąco na podstawie wypowiedzi 

ucznia dotyczących ilustracji, historyjek obrazkowych, własnych przeżyć i doświadczeń oraz 
przeczytanych tekstów. 

6) Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane są na bieżąco jak również 
przeprowadzamy sprawdziany dotyczące umiejętności operowania czterema działaniami 
arytmetycznymi w zakresie liczbowym odpowiednim do poziomu kształcenia oraz umiejętności 
rozwiązywania i układania zadań z treścią, umiejętności praktycznych.  

7) Znajomość  przyrody – sprawdzana na bieżąco, na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie 
omawiania treści przyrodniczych, w czasie uzupełniania ćwiczeń, w kartach pracy jak również 
na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów. 

8) Wiadomości i umiejętności plastyczno- techniczne, muzyczne oraz w zakresie wychowania 
fizycznego sprawdzane są na bieżąco. 

9) Wiadomości z zakresu edukacji komputerowej sprawdzane są na podstawie indywidualnych 
zadań praktycznych, ćwiczeń. 

10) Zadania domowe oceniane są w formie ustnej lub w formie stopnia. 
 

3. Poziom wymagań na poszczególne oceny. 
 

Ocena celujący - 6  
 
Uczeń:  

1) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
praktycznych na określonym poziomie nauczania  

2) potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach  

3) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania. 
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Ocena bardzo dobry - 5  
 Uczeń:  

1) samodzielnie i prawidłowo stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie  
typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

2) sam zauważa i koryguje własne błędy; 
3) wykonuje zadania dodatkowe. 

 
Ocena dobry - 4  
Uczeń:  

1) prawidłowo stosuje wiadomości 
2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  
3) popełnia błędy, które po wskazaniu  potrafi samodzielnie poprawić  

 
Ocena dostateczny - 3  
Uczeń:  

1) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności  

2) ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania lepszych wyników  
3) czyni niewielkie postępy. 

  
Ocena dopuszczający - 2  
Uczeń:  

1) w znikomym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ma duże  
trudności w rozwiązywaniu (wykonywaniu)prostych zadań i poleceń  

2) z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać (wykonać) zadania teoretyczne lub  
praktyczne o niewielkim stopniu trudności  

3) braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności nie przekreślają możliwości uzyskaniu  
przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki  
 

Ocena niedostateczny - 1  

Uczeń: 
1) nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym 

stopniu trudności  
2) nie podejmuje pracy nawet z pomocą i przy zachęcie nauczyciela  
3) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  

 
 

4. Postanowienia ogólne. 
 

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 
opiekunów) o: 

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych, śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
a. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 
b. harmonogramie zebrań i spotkań z rodzicami zaplanowanych na cały rok, na których będą 

przekazywane informacje na temat bieżących ocen i zachowania uczniów 
c. terminie podania do informacji o przewidywanych rocznych ocenach   klasyfikacyjnych i 

konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem. 
3) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
4) Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej 

zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania. 
 
 



5 
 

§ 6 
Klasyfikowanie uczniów klas I – III 

 
1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i z zachowania są ocenami opisowymi. Opisową ocenę roczną i ocenę 
zachowania sporządza się ręcznie lub komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę 
dołącza się do arkusza, co jest równoważne z wpisem do arkusza 

2. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej otrzymują na koniec półrocza i koniec roku szkolnego 
jedną ocenę opisową ze wszystkich zajęć, drugą ocenę opisową  
z zachowania, oraz ocenę cyfrową z religii/etyki. 

3. Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki 
 i plastyki – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  
w  wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

§ 7 
Promowanie 

 
1. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej.  
2. 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 po 
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 
zasięgnięciu opinii wychowawcy.  

3. 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 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. 

 
 

§ 8 
Przepisy końcowe 

 
1. Ustalenia dotyczące przedmiotów nauczania zostały opracowane przez nauczycieli 

w przedmiotowych systemach oceniania. 
2. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
3. Dopuszcza się wprowadzanie zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 


