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Ocena cząstkowa  w  edukacji wczesnoszkolnej  

 

§ 101 

1. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wszyscy nauczyciele i wychowawcy oddziałów IV -VIII zobowiązani są do:  

1) wpisania w dziennikach lekcyjnych przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej oceny zachowania,  

2) poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej ocenie zachowania.  

2.  Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele klas IV -VIII są zobowiązani do poinformowania w formie pisemnej wychowawcę oddziału 

o przewidywanej negatywnej ocenie (niedostatecznej) lub nieklasyfikowaniu ucznia z zajęć 

edukacyjnych. Nauczyciel powiadamia wychowawcę oddziału na wzorze nr 1 z „Wykazu wzorów 

dokumentów stosowanych przy ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów ”.  

3. Wychowawca oddziału IV -VIII  informuje pisemnie rodziców ucznia:  

1) o przewidywanej negatywnej ocenie (niedostatecznej) lub nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych 

w klasach IV -VIII na wzorze nr 2 z „Wykazu wzorów dokumentów stosowanych przy ocenianiu, 

klasyfikowaniu i promowaniu uczniów”, rodzic na kopii potwierdza podpisem przyjęcie informacji,  

2) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

zachowania dla klas IV – VIII  na wydrukach z dziennika elektronicznego, rodzic na kopii potwierdza 

podpisem przyjęcie informacji.  

4. Pisemne informacje ujęte w ust. 3 wychowawca oddziału IV -VIII przekazuje:  

1)  na zebraniu z rodzicami w grudniu (klasyfikacja śródroczna) - data zebrań z rodzicami podawana 

jest we wrześniu każdego roku,  

2)  na zebraniu z rodzicami w maju (klasyfikacja roczna) - data zebrań z rodzicami podawana jest we 

wrześniu każdego roku,  

3) w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, wychowawca oddziału wzywa rodzica o osobiste 

stawienie się do szkoły,  

4)  w przypadku braku kontaktu z rodzicami wychowawca oddziału powiadamia rodziców listem 

poleconym: a) adresowanym do rodziców na wydruku z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi z 

zajęć edukacyjnych i przewidywaną oceną zachowania z dziennika elektronicznego - z numerem 

pisma, pieczątką szkoły i podpisem dyrektora, b) oraz adresowanym do rodziców na wzorze nr 3 z 

„Wykazu wzorów dokumentów stosowanych przy ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów” 

w przypadku przewidywanej negatywnej oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu z zajęć 

edukacyjnych.  

5.  Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wszyscy nauczyciele zobowiązani są do ustnego poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.  

6.   Uczeń zagrożony oceną negatywną (niedostateczną), ma prawo poprawić tę ocenę.  
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7.  Termin i forma poprawy oceny (ustna, czy pisemna) są uzgadniane z uczniem, jego rodzicami i 

nauczycielem uczącym.  

8. Poprawa oceny musi się odbyć przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej.  

9. Ustalona przez nauczyciela roczna negatywna (niedostateczna) ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego określonego według zasad § 110.  

§ 102 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii od nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia.  

2. Terminy ustalenia ocen klasyfikacyjnych podawane są na początku września:  

1) śródrocznych (okres 1) w styczniu;  

2) rocznych (okres 1 i 2) w czerwcu.  

3. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena 

śródroczna staje się oceną roczną.  

§ 103 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole podstawowej otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne: a) śródroczne i roczne, b) końcowe.  

2. W klasach I – III szkoły podstawowej:  

1) oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne są ocenami opisowymi oprócz religii,  

2) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii są w stopniach wg skali jak w ust. 8.  

3. W klasach I – III ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów 

aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki, jak samodzielnie pokonać trudności.  

4.  Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o tym, jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, 

co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.  

5.  Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w 

zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju 

ucznia.  

6. Oceny bieżące w klasach I – III:  

1) mają charakter ciągły i systematyczny,  

2) są jawne: słowne lub pisemne,  

3) informują o postępach i osiągnięciach uczniów,  

4) ustala się w 6 – stopniowej skali ocen następująco:  

6 – celujący  uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej, 

wykazał się bardzo dużą aktywnością, sprawnie i biegle potrafi posługiwać się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe. Jest samodzielny. 

Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.  
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5 – bardzo dobry  uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem nauczania. Wykazuje duże zaangażowanie w wywiązywaniu się z 

obowiązków dydaktycznych.  

4 – dobry uczeń opanował niepełny zakres wiedzy i wiadomości określonych programem nauczania. 

Spełnia podstawowe wymagania programowe. Poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności . 

Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Wykazuje przeciętne 

zaangażowanie w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych.  

3 – dostateczny  uczeń opanował w stopniu zadowalającym wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawa programową. Rozwiązuje typowe zadania, ale często potrzebuje ukierunkowania i pomocy 

ze strony nauczyciela. Wymaga zachęty, motywacji i wsparcia w realizacji podstawy programowej.  

2 – dopuszczający  uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności, uczeń pozyskał 

minimalną wiedzę przewidzianą podstawa programową. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne 

z pomocą nauczyciela. Niechętnie angażuje się w wywiązywaniu obowiązków ucznia.  

1 – niedostateczny  uczeń nie podjąłeś próby wykonania zadania, nie spełnia minimalnych wymagań 

programowych, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

Wykazuje się brakiem zaangażowania w wywiązywaniu się z obowiązków ucznia. Nie jest w stanie 

rozwiązać, wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.  

7. Ocena 1 (poniżej oczekiwań) jest oceną negatywną, pozostałe oceny to oceny pozytywne.  

8. Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć w sprawdzianach:  

powyżej 95% - 100% - 6  

powyżej 85% - 95% - 5  

powyżej 70% - 85% - 4 

 powyżej 50% - 70% - 3  

30% - 50% - 2  

poniżej 30% - 1 

 

 


