KRYTERIA OCENIANIA
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZŁAZINIE

Oprac. Zespół nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej

KRYTERIA OCENIANIA
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

OCENIANIE
W klasach I-III uczeo za wykonane zadanie edukacyjne w ciągu dnia otrzymuje krótką ocenę ustną, opisową
oraz ocenę wyrażoną w stopniach od 1 do 6.
Pracę uczniów ocenia się w następujący sposób:
Ocenę celującą może otrzymad uczeo, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę
programową w danej klasie oraz potrafi bez pomocy nauczyciela posługiwad się nią i rozwiązywad zagadnienia
programowe w sposób twórczy. Wykazuje się wiedzą pozaszkolną, bierze udział w konkursach , jest aktywny i
pracuje we właściwym tempie.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie
programowej w danej klasie oraz bardzo dobrze się nimi posługuje i potrafi zastosowad posiadaną wiedzę do
rozwiązywania nowych zadao i problemów. Pracuje samodzielnie i wykazuje aktywnośd w trakcie zajęd.
Ocenę dobrą uzyskuje uczeo pracujący systematycznie, czasami korzystający z pomocy nauczyciela, który opanował
wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, ale popełnia nieliczne pomyłki. Samodzielnie
wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który częściowo opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie
programowej w danej klasie, w swojej pracy popełnia błędy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,
czasami z pomocą nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeo, który ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach, ale braki
te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje typowe
zadania teoretyczne i praktyczne wyłącznie przy pomocy nauczyciela.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nie opanował wiadomości określonych w podstawie programowej w
danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobycie wiedzy, nie jest w stanie
rozwiązad zadao o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
EDUKACJA POLONISTYCZNA
CZYTANIE
6 – Nowy tekst czyta wzorowo tj. poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem.
5 – Opracowany tekst czyta ze zrozumieniem, poprawnie, płynnie i z odpowiednią intonacją.
4 – Poprawnie czyta teksty i rozumie je.
3 – Czyta krótkie teksty drukowane i pisane, popełnia błędy, częściowo rozumie tekst.
2 – Czyta w bardzo wolnym tempie z licznymi błędami, słabo rozumie czytany tekst.
1 – Nie czyta poprawnie tekstu, nie rozumie treści.
MÓWIENIE
6 – Swobodnie, w rozwiniętej, uporządkowanej, wielozdaniowej wypowiedzi umie wyrazid swoje myśli.
5 – Samorzutnie wypowiada się pełnymi, rozwiniętymi zdaniami na określony temat.
4 – Poprawnie wypowiada się na określony temat.
3 – Wypowiada się prostymi pojedynczymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne.
2 – Wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami, z pomocą nauczyciela.
1 – Nie potrafi wypowiadad się na określony temat.
PISANIE
6 – Pisze estetycznie, w szybkim tempie, bez błędów, samodzielnie układa i zapisuje wypowiedź wielozdaniową.
5 – Pisze czytelnie i starannie, bez błędów, potrafi samodzielnie ułożyd i zapisad kilkuzdaniową wypowiedź.
4 – Pisze czytelnie z nielicznymi błędami, samodzielnie układa krótkie wypowiedzi na zadany temat.
3 – Pisze czytelnie, mało starannie, popełnia błędy, pod kierunkiem nauczyciela redaguje krótkie zdania.
2 – Pismo mało czytelne, liczne błędy, pisze tylko z pomocą nauczyciela.
1 – Mimo pomocy nauczyciela nie redaguje zdao, nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie pisania.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
6 – Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, samodzielnie twórczo rozwiązuje
problemy matematyczne,
5 – Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych.
4 – Potrafi wykorzystad zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu prostych problemów teoretycznych i
praktycznych.
3 – Potrafi wykonad proste zadania i polecenia, popełnia błędy.
2 – Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania, popełnia liczne błędy.
1 – Nie wykonuje poleceo, nawet o niewielkim stopniu trudności.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA
6 – Jest bardzo sprawny fizycznie, reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych, zawsze zdyscyplinowany i
zaangażowany, przestrzega zasad bezpieczeostwa, wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz
aktywnośd fizyczna, dba o higienę osobistą i czystośd odzieży ,wie do kogo zwrócid się o pomoc w sytuacji
zagrożenia zdrowia lub życia.
5 – Sprawnie i chętnie wykonuje zadania, czasami reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych, wie, jakie
znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywnośd fizyczna, dba o higienę osobistą i czystośd
odzieży, przestrzega zasad bezpieczeostwa.
4 – Poprawnie wykonuje zadania, jest zdyscyplinowany, dba o higienę osobistą i czystośd odzieży przestrzega zasad
bezpieczeostwa.
3 – Wkłada mało wysiłku w wykonywanie zadao, nie zawsze dba o higienę i czystośd odzieży, czasami
niezdyscyplinowany.
2 – Niedbale wykonuje zadania, nie dba o czystośd odzieży, mało zdyscyplinowany.
1 – Niechętnie wykonuje dwiczeo, nie przestrzega zasad higieny, bezpieczeostwa i dyscypliny.
EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA
6 – Posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową , dokonuje samorzutnych obserwacji i
wyciąga prawidłowe wnioski.
5 – Posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu ,środowisku lokalnym , Polsce i świecie.
4 – Dobrze opanował wiadomości o najbliższym otoczeniu, środowisku lokalnym i Polsce.
3 – Wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji środowiskowej opanował z lukami.
2 – Posiada poważne braki w wiadomościach o najbliższym otoczeniu, obserwacji dokonuje tylko pod kierunkiem
nauczyciela.
1 – Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności .
EDUKACJA MUZYCZNA
6- Posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową w zakresie odbioru, odtwarzania i
tworzenia muzyki.
5- Posiada duży zasób wiadomości i umiejętności z zakresu odbioru, odtwarzania i tworzenia muzyki.
4- Dobrze opanował wiadomości i umiejętności z zakresu odbioru, odtwarzania i tworzenia muzyki.
3- Wiadomości i umiejętności z zakresu odbioru, odtwarzania i tworzenia muzyki opanował z lukami.
2- Posiada poważne braki w wiadomościach i umiejętnościach w zakresie odtwarzania, tworzenia i odbioru muzyki.
1-Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności.

EDUKACJA PLASTYCZNA
6 – Z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie, twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości,
starannością i dokładnością wykonuje prace plastyczne, poszukuje własnych oryginalnych rozwiązao.

z dużą

5 – Starannie i dokładnie wykonuje zadania określone przez nauczyciela, potrafi samodzielnie wykorzystad zdobyte
wiadomości i umiejętności.

4 – Poprawnie i w miarę starannie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela.
3 – Wkłada mało wysiłku w wykonanie zadao. Częściowo opanował wiadomości i umiejętności.
2 – Często zadania wykonuje niedbale, ma poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach.
1

– Najchętniej nie wykonuje zadao, nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
6- Sprawnie obsługuje komputer, korzysta z kilku programów komputerów komputerowych, swobodnie wyszukuje
i korzysta z informacji, samodzielnie tworzy teksty i rysunki, zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera,
Internetu i multimediów.
5- Umie obsługiwad komputer ,korzysta z podstawowych programów komputerowych, wyszukuje i korzysta z
informacji, tworzy teksty i rysunki, zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.
4- Potrafi obsługiwad komputer , z pomocą wyszukuje i korzysta z informacji i korzysta z programów, tworzy krótkie
teksty i proste rysunki.
3- Z pomocą nauczyciela obsługuje komputer , z pomocą tworzy teksty i proste rysunki.
2- Nie zawsze radzi sobie z obsługą komputera , z pomocą tworzy proste rysunki.
1-Nie radzi sobie z obsługą komputera, nie tworzy tekstów i rysunków.

ZAJĘCIA TECHNICZNE
6- Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową z zakresu znajomości środowiska
technicznego, doskonale realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu, z zaangażowaniem i
starannością i pomysłowością wykonuje własne wytwory, dba o bezpieczeostwo własne i innych.
5- Posiada duży zasób wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości środowiska technicznego , realizuje „drogę”
powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu, starannie wykonuje swoje wytwory, dba o bezpieczeostwo
własne i innych.
4- Dobrze opanował wiadomości i umiejętności z zakresu znajomości środowiska technicznego, dobrze realizuje
zadania techniczne, stara się starannie wykonywad swoje wytwory, potrafi zadbad o bezpieczeostwo swoje i innych.
3- Wkłada mało wysiłku w poznawanie środowiska technicznego
przestrzega zasad bezpieczeostwa.

oraz w wykonywanie zadao. Nie zawsze

2- Zadania techniczne wykonuje niedbale, ma poważne braki w podstawowych wiadomościach.
1-Nie wykonuje zadao, nie opanował podstawowych wiadomości ze środowiska technicznego.

OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III
Ocenie zachowania podlegają:
wypełnianie przez ucznia obowiązków, kultura osobista, postawa wobec kolegów, pracowników szkoły, osób
starszych, udział w życiu klasy, szkoły, środowiska, umiejętnośd współpracy w grupie, aktywnośd na zajęciach,
samodzielnośd.
Wychowawca, biorąc pod uwagę poczynione obserwacje, opinie innych nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły,
informacje w zeszycie uwag ucznia określi w dzienniku zajęd i na świadectwie szkolnym ocenę opisową zachowania
każdego ucznia. W ciągu roku szkolnego nauczyciel ocenia uczniów raz w miesiącu używając ocen w skali od 1-5
Kryteria oceniania zachowania:
Zachowanie wzorowe
a) Wypełnianie przez ucznia obowiązków:
-

zawsze przestrzega regulaminu szkoły,

-

jest zawsze przygotowany do zajęd,

-

nosi wymagane materiały, przybory i podręczniki szkolne,

-

przejawia własną aktywnośd w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz w przygotowaniu do zajęd,

-

systematycznie i wytrwale pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy,

-

bierze aktywny udział w lekcji, należycie wykorzystuje czas i warunki pracy,

-

na zajęciach jest zdyscyplinowany, uważny i samodzielny,

-

usprawiedliwia każdą nieobecnośd.

b)Kultura osobista, postawa wobec kolegów, pracowników szkoły, osób starszych:
-

dba o schludny, skromny wygląd,

-

przestrzega kultury słowa,

-

przejawia kulturę zachowania w stosunku do osób z najbliższego otoczenia,

ma życzliwy stosunek do osób starszych i rówieśników, opiekuoczy wobec młodszych, starszych i osób
niepełnosprawnych,
-

respektuje (zawsze) polecenia i uwagi wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły,

-

zgodnie współpracuje w zespole.

c)Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
-

aktywnie udziela się w pracach samorządu klasowego,

-

reprezentuje klasę w konkursach i zawodach sportowych na terenie szkoły ,

-

reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach i zawodach sportowych,

-

chętnie wzbogaca wyposażenie klasy, szkoły,

-

udziela pomocy w dekoracji gazetek klasowych z wewnętrznej potrzeby i inicjatywy,

-

przykładnie wypełniania obowiązki dyżurnego klasowego.

Zachowanie poprawne
a)Wypełnianie przez ucznia obowiązków:
-

zwykle przestrzega regulaminu szkoły,

-

czasami zapomina przyborów szkolnych i materiałów,

-

na zajęciach czasami jest niezdyscyplinowany i nieuważny,

-

czasami wymaga zachęty do podjęcia zadao,

-

dopuszcza się do trzech spóźnieo (z własnej winy),

-

każdą nieobecnośd usprawiedliwia,

- dwa razy w semestrze może byd nieprzygotowany do lekcji.
b) Kultura osobista, postawa wobec kolegów, pracowników szkoły, osób starszych:
- przeważnie postępuje zgodnie z regulaminem, chociaż zdarzają się uchybienia, nie zawsze od razu korygowane.
b) Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
-

najczęściej wykonuje polecenia nauczyciela,

-

stara się dobrze pełnid obowiązki dyżurnego klasowego,

-

czasami wykazuje własną inicjatywę w przedsięwzięciach klasy , szkoły.

Zachowanie wymagające poprawy
a)Wypełnianie przez ucznia obowiązków:
-

często nie odrabia zadao domowych,

-

często nie przygotowuje się do lekcji,

-

często zaniedbuje obowiązki dyżurnego klasowego,

-

nagminnie spóźnia się do szkoły,

-

często opuszcza zajęcia szkolne i ich zazwyczaj nie usprawiedliwia, wagaruje.

b) Kultura osobista, postawa wobec kolegów, pracowników szkoły, osób starszych:
-

uczeo nie spełnia podstawowych wymogów związanych z kulturą osobistą,

-

czasami wchodzi w konflikt z prawem (kradzieże, rozboje, wyłudzanie pieniędzy, niszczenie mienia społecznego),

-

podejmowane działania nauczycieli, zespołu klasowego, rady rodziców nie dają oczekiwanego rezultatu.

c) Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:

-

przejawia postawę aspołeczną.

Prace dodatkowe
Za wykonanie prac dodatkowych uczeo otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę
dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.
Nieprzygotowanie do zajęd
Uczeo ma prawo byd nieprzygotowanym do zajęd dwa razy w semestrze oraz po nieobecności z powodu
choroby (niedyspozycji). Treści programowe opracowane pod nieobecnośd ucznia z wyżej wymienionych przyczyn
powinny byd przez niego uzupełnione w okresie wytyczonym przez nauczyciela.
W przypadku niezrozumienia zagadnienia, partii materiału uczeo powinien zgłosid to nauczycielowi, który udzieli mu
pomocy lub wyznaczy ucznia (za jego zgodą) do udzielenia pomocy koleżeoskiej.

Ocenianie prac pisemnych , sprawdzianów i testów
100% + zadanie dodatkowe

Celujący (6)

100% - 91%

Bardzo dobry (5)

90% - 76%

Dobry (4)

75% - 51%

Dostateczny (3)

50% - 46%

Dopuszczający (2)

45% - 0%

Niedostateczny (1)

