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Rok szkolny 2020/2021 
 



Rozdział I - Postanowienia ogólne. 
 

Dokument został opracowany na podstawie WZO zawartego w Statucie 

Szkoły oraz podstawy programowej zawartej w rozporządzeniu MEN-u. 
 

1. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji            o 

uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania 

przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno- emocjonalnych w 

stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część 

procesu nauczania, uczenia i wychowania.  

 

2. Mówiąc edukacja wczesnoszkolna mamy na myśli również kształcenie zintegrowane (nazwa 

edukacja wczesnoszkolna, zgodnie z podstawą programową, dotyczy klas rozpoczynających 

naukę w szkole od 1 września 2009 roku).  

 

Rozdział II - Cele edukacyjne. 
 

1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 

fizycznym i estetycznym.  

 

2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.  

 

3. Dbałość o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej 

(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o 

przyrodę.  

 

4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania             

i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w 

klasach IV-VI szkoły podstawowej.  

 

Wykaz celów dla klas I- III  
 

Klasa I:  
● wprowadzenie i utrwalenie liter, początkowa nauka czytania i pisania  

● rozwijanie zainteresowania czytaniem i książkami  

● kształtowanie umiejętności wypowiadania się na tematy bliskie i znane  

● liczenie w zakresie 10  

● orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo-społecznym z wykorzystaniem 

doświadczenia i obserwacji rozbudzanie zainteresowań 

● kulturą i sztuką 

● rozwijanie poczucia estetyki, umuzykalnianie, edukacja motoryczno - zdrowotna 

wdrażanie do funkcjonowania w zespole uczniowskim  

 

Klasa II:  
● doskonalenie techniki czytania i pisania  

● kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych  



● rozszerzenie zakresu liczbowego, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych 

działań matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych  

● poszerzanie wiedzy przyrodniczo- społecznej z elementami kulturowymi  

● doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym  

● rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, 

rzeźbą, architekturą,  

● rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna  

● motywowanie do pracy w zespole  

 

Klasa III:  
● czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych i 

pisemnych  

● znajomość zasad gramatycznych, ortograficznych i kaligraficznych oraz umiejętność 

korzystania z różnych źródeł informacji  

● pogłębianie zainteresowań czytelniczych  

● doskonalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do 

logicznego myślenia  

● pogłębianie znajomości środowiska społeczno- przyrodniczego wybranych regionów 

Polski, Europy i świata  

● doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym  

● pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz 

wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w kulturze  

● edukacja motoryczna, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia  

● przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki  

 

Rozdział III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności 

uczniów 
 
1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

● ustne sprawdzanie wiadomości  

● prace pisemne  

● kartkówki  

● sprawdziany  

● testy  

● obserwacja uczenia się (praca w grupie)  

● zadania domowe  

● prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne  

● wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach 

„artystycznych") oraz wychowaniu fizycznym.  

 

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

 

Lp. Formy sprawdzania 

1. Sprawdziany obejmujące treści z edukacji  

polonistycznej, matematycznej i środowiskowej – klasy I, II i III 

2. Pisanie z pamięci klasy I,II,III  

Pisanie ze słuchu klasy II i III 



3. Czytanie (Czytanie głośne, czytanie ze zrozumieniem) 

4. Wypowiedzi na określony temat 

5. Pisanie (graficzna strona pisma) 

6. Wypowiedzi pisemne 

7. Prace domowe  

8. Recytacja 

9. Wiadomości z zakresu wiedzy o środowisku  

10. Śpiewanie piosenek, wiadomości z zakresu edukacji muzycznej 

11. Dodawanie i odejmowanie  

12. Mnożenie i dzielenie 

13. Zadania z treścią 

14. Prace plastyczne i techniczne 

15. Dodatkowe prace dla chętnych 

16. Prowadzenie zeszytów, ćwiczeń 

17. Ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy  

 
 

a.  Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali 

ocen, wynik wpisany do dziennika w wydzielonym miejscu, wyniki omówione z uczniami         i 

udostępniane rodzicom na zebraniu.  

 

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

dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę 

dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.  

 

3.Zgodnie z WZO zawartym w statucie szkoły w klasach I-III oceny bieżące 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

 
− 2  

− 3 

− 4 

− 5 

− 6 

 

4.  Ramowe kryteria odpowiadające skali punktowej wyrażonej cyframi: 

6 

● uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe danej 

dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności i zainteresowania,  



● biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny 

edukacyjnej,  

● proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje problemy wykraczające poza program 

nauczania;  

 

5 

● uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej 

dziedziny edukacyjnej,  

● sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

● potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych 

sytuacjach;  

4 

● uczeń opanował wiadomości i umiejętności z niewielkimi brakami określone programem 

nauczania,  

● poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych, 

● samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;   

3 

● uczeń opanował wiadomości i umiejętności w nie pełnym zakresie. Umiejętności wymagają 

ćwiczeń, a wiadomości uzupełnień,  

● rozwiązuje typowe zadania teoretyczne  lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

2  

● uczeń ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te mogą przekreślać 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny 

edukacyjnej; 



● rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

Przy ocenie dopuszcza się wstawianie znaków: +, - 

 

a. Ocenę opisową wystawia nauczyciel  na  koniec każdego półrocza (I półrocze, koniec roku szkolnego) 

na podstawie bieżących ocen punktowych z zakresu osiągnięć uczniów w: 

 

⮚ czytaniu - sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, rozumienie tekstu, 

inne walory); 

 

⮚ mówieniu i słuchaniu (forma i sposób wypowiedzi, np, wyrazami, zdaniami, logika 

wypowiedzi, trafność, samodzielność wyrażania myśli, uzasadnianie, uogólnianie);     

 

⮚ wygłaszaniu tekstów z pamięci ( poprawność, długość i trudność językowa tekstów, recytacja, 

własna interpretacja i prezentacja utworu) 

 

⮚ pisaniu (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, 

rozmieszczenie tekstu na stronicy, swoich wypowiedzi, redagowanie i pisanie podstawowych 

form użytkowych, np. list, życzenia, opis); 

 

⮚ liczeniu (pojęcie liczby, znajomość cyfr, technika rachunkowa w zakresie działań 

arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; rozwiązywanie zadań 

tekstowych, logiczne myślenie, wiadomości i umiejętności praktyczne w poszczególnych latach 

nauki, np. odczytywanie godzin na  zegarze, odczytywanie wskazań termometru, odczytywanie 

rozkładu jazdy autobusów, mierzenie, ważenie); 

 

⮚ wiadomościach i umiejętnościach środowiskowo - przyrodniczych (orientacja w środowisku 

społeczno - przyrodniczym, umiejętność dokonywania obserwacji, aktywność badawcza, 

umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce); 

 

⮚ umiejętnościach muzycznych i artystyczno - technicznych (aktywność twórcza i odtwórcza, 

estetyka wykonywania prac, kończenie prac, udział   w  konkursach); 

 

⮚ sprawności ruchowej (przygotowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach, poprawne wykonywanie 

zadań, indywidualne i zespołowe osiągnięcia). 

 



 

b. 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.  

 

 c. W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien 

zgłosić to nauczycielowi.  

 

5. Ocenianie prac pisemnych 

Sprawdziany 

 

Punkty w % Ocena 

100%  6 pkt 

90%-99%  5 pkt 

89% - 68% 4 pkt 

67% - 47% 3 pkt 

46% i mniej 2 pkt 

 

 
Pisanie z pamięci i ze słuchu 

 

bezbłędnie 6 pkt 

1 błąd ortograficzny 5 pkt 

2-3 błędy ortograficzne 4 pkt 

4-5 błędów orograficznych 3 pkt 

6 i więcej błędów ortograficznych 2 pkt 

 

 

6. Indywidualizacja: 
 



W pracy z uczniem na zajęciach nauczyciel uwzględnia: 

-wskazania poradni pedagogiczno –psychologicznej; 

-własne obserwacje; 

-wskazania lekarza specjalisty; 

 

Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia (indywidualizacja): 

-dostosowanie czasu trwania zadań do możliwości skupienia uwagi  

ucznia; 

-częste monitorowanie pracy ucznia i przywoływanie jego uwagi; 

-dopilnowanie ucznia, aby sprawdził wykonaną pracę; 

-podział sprawdzianów na mniejsze partie; 

-dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia; 

-ograniczenie (zmniejszenie) wielkości przepisywanego fragmentu; 

-formułowanie konkretnych oczekiwań w stosunku do ucznia; 

-zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac; 

-zwracanie uwagi i nagradzanie wysiłku ucznia; 

 

 

Indywidualizacja pracy domowej: 

-wybiórcze czytanie (czytanie fragmentów tekstu); 

-zadawanie zadań o mniejszym stopniu trudności; 

-zadawanie mniejszych partii materiału; 

 

Rozdział IV- Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o 

indywidualnych osiągnięciach. 
 
1.Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są uczniom na 

jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku 

elektronicznym.  

 

2. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są rodzicom na 

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku 

elektronicznym, a dodatkowo potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej 

zapoznanie się z aktami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat wymagań edukacyjnych 

obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia 

poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne.  

 

3.Ocenianie ucznia w nauczaniu zintegrowanym jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, 

podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, 

chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem, naklejką         i 

pieczątką oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla, 

więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami. 

 

4. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje 

ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć 

pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji,         z 

której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka 

informacja wywołuje motywację do dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez 

kolejne działania.  



 

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, zawsze, gdy 

zajdzie taka potrzeba.  

 

6. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas wcześniej 

umówionych kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami 

organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym oraz w czasie dni otwartych szkoły.  

 

7. Podczas zebrań z rodzicami organizowanymi w ciągu semestru nauczyciel przekazuje 

informacje o postępach dziecka.  

 

8. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć 

– rodzice informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem.  

 

9. W przypadkach utrudnionego kontaktu z rodzicem zostanie wysłany list za potwierdzeniem 

odbioru-  zaproszenie do szkoły na indywidualną rozmowę.  

 

10. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu półrocza na specjalnie przygotowanym 

arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III).  

 

11. Proponowaną opisową ocenę roczną otrzymuje rodzic na zebraniu z wychowawcą. 

 

12. Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na  

świadectwie szkolnym.  

 

12. W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń może zostać nagrodzony nagrodą książkową. 

 

V. Ocenianie zachowania uczniów: 
 
1.Ocena z zachowania w klasach I-III również ma charakter opisowy. Ustala ją nauczyciel –

wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie nauczycieli,  innych pracowników szkoły 

oraz klasowy system kropkowy. 

 

2. Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 

podczas zajęć i poza klasą. 

 

3. Zgodnie z WSO zawartym w statucie szkoły zachowanie ucznia ocenia się według 

sześciostopniowej skali ocen (ocena jest opisowa): 

− jest wzorem zachowania dla innych uczniów 

− bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia 

− zachowuje się tak, jak przystało na ucznia 

− poprawnie spełnia obowiązki ucznia 

− sprawia pewne kłopoty wychowawcze 

− sprawia kłopoty wychowawcze 

 



4. Kryteria oceny opisowej z zachowania: 
 

Jest wzorem zachowania dla innych uczniów - otrzymuje uczeń spełniający 

wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły. 

− jest pilny i systematyczny 

− nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych 

− sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki 

− aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły 

− godnie reprezentuje swoją szkołę 

− prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności 

innych 

− jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej całego zespołu klasowego 

 

Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia 

większość wymagań zawartych w obowiązkach ucznia szkoły. 

− rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę 

− czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych 

− kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

− jest uczciwy i prawdomówny 

− przejawia troskę o mienie własne i szkoły 

− dba o zdrowie własne i innych, nie przejawia biernej postawy wobec 

innych 

Zachowuje się tak, jak przystało na ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia 

następujące wymagania: 

− pamięta o obowiązkach ucznia 

− zgodnie współdziała w zespole klasowym 

− okazuje szacunek innym 

− pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela 

− opuścił nie więcej niż 2 dni bez usprawiedliwienia – dopuszcza się 

3 spóźnienia 

− dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia 

− dba o honor szkoły w miejscu publicznym 

 



Poprawnie spełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia 

następujące wymagania: 

− zazwyczaj jest obowiązkowy i systematyczny 

− niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły 

− zdarza się, że nie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela 

− nie zawsze zgodnie współpracuje w grupie 

− opuścił nie więcej niż 5 dni bez usprawiedliwienia 

− nie plami honoru szkoły w miejscu publicznym 

− dba o higienę osobistą 

 

Sprawia pewne kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega 

wszystkich kryteriów zawartych w obowiązkach ucznia szkoły. 

− jest niesystematyczny i mało obowiązkowy 

− spóźnia się bez usprawiedliwienia 

− często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia 

− wpływa swoją postawą na niewłaściwą atmosferę i zachowanie innych 

w zespole klasowym 

− jest nietaktowny w stosunku do przełożonych i kolegów 

− nie wykonuje poleceń nauczyciela 

− nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły 

− rzadko dba o higienę osobistą i wygląd 

Sprawia kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia 

wymaganiom zawartym w obowiązkach ucznia szkoły. 

− lekceważy wszystkie obowiązki ucznia 

− nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia 

− spóźnia się na lekcje 

− przejawia negatywny stosunek do wszelkich poczynań i aktywności                        

w pracach społecznych 

− nie dba o higienę osobistą 

− prezentuje sposób bycia naruszający godność innych 

− używa wulgarnego słownictwa 

− nagannie zachowuje się w miejscach publicznych 

− przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i szkoły 



− popada w kolizję z prawem 

− nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania 

 

W dzienniku elektronicznym ocenie podlegają następujące obszary: 

Sposoby pracy  

● Samodzielność i koncentracja 

● Aktywności przygotowanie do zajęć  

● Tempo i staranność pracy  

Tworzenie obrazu siebie 

● Samoświadomość i samoocena 

● Wyrażanie emocji i uczuć  

Współpraca z innymi. 

● Praca w zespole 

● Relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi 

Zachowanie w różnych sytuacjach  
 

Wyżej wymienione zakresy zachowań oceniane są według następujących ocen cyfrowych: 

6 - wzorowe 

5 - bardzo dobre 

4 - dobre 

3 - poprawne 

2 - nieodpowiednie 

 

5. Szczegółowe kryteria oceny  zachowania ucznia. 

 

Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych 

zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli i 

innych członków społeczności szkolnej. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę 

przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii - . Ocena dokonywana jest raz na semestr.  

 

Sposoby pracy  
 

 

● Samodzielność i koncentracja. 

 

6- uczeń zawsze jest skoncentrowany i samodzielnie pracuje na zajęciach. 

5- uczeń często jest skoncentrowany i samodzielnie pracuje na zajęciach. 

4- uczeń zazwyczaj jest skoncentrowany i dobrze pracuje na zajęciach. 

3- uczeń raczej jest skoncentrowany i poprawnie pracuje na zajęciach. 

2- uczeń mało samodzielny, rzadko koncentruje się na lekcjach. 

 



Aktywność i przygotowanie do zajęć.  

 

6- uczeń jest zawsze aktywny i przygotowany do zajęć. 

5- uczeń często jest aktywny i przygotowany do zajęć. 

4-  uczeń zazwyczaj jest aktywny i przygotowany do zajęć. 

3- uczeń raczej jest aktywny i przygotowany do zajęć. 

2- uczeń rzadko jest aktywny i przygotowany do zajęć. 

 

● Tempo i staranność pracy. 

 

6- prace ucznia zawsze wykonane są starannie i w doskonałym tempie. 

5- uczeń pracuje w bardzo dobrym tempie i bardzo dokładnie. 

4- uczeń pracuje w dobrym tempie i zazwyczaj starannie. 

3- uczeń pracuje w nierównym tempie i często zapomina o staranności. 

2- uczeń pracuje bardzo wolno i zapomina o staranności. 

 

Tworzenie obrazu siebie 
 

● Samoświadomość i samoocena  

 

6- uczeń zawsze jest świadomy tego co robi, potrafi dokonać właściwej samooceny  

5- uczeń często  świadomy tego co robi potrafi dokonać właściwej samooceny  

4- uczeń zazwyczaj jest świadomy tego co robi potrafi dokonać właściwej samooceny 

3- uczeń raczej jest świadomy tego co robi potrafi nie właściwie  dokonuje samooceny 

2- uczeń mało świadomy tego co robi nie  potrafi dokonać właściwej samooceny 

 

● Wyrażanie emocji  

 

6- uczeń doskonale wyraża swoje emocje i uczucia (adekwatnie do sytuacji) 

5 – uczeń bardzo dobrze wyraża swoje emocje i uczucia 

4 – uczeń dobrze wyraża swoje emocje i uczucia 

3 – uczeń poprawnie wyraża swoje uczucia i emocje 

2 – uczeń nieodpowiednio wyraża swoje uczucia i emocje (nieadekwatnie do sytuacji) 

 

Współpraca z innymi  

 
● Praca w zespole 

 



6- uczeń zawsze zgodnie współpracuje w zespole. 

5- uczeń często zgodnie współpracuje w zespole 

4- uczeń zazwyczaj zgodnie współpracuje w zespole 

3- uczeń czasami zgodnie współpracuje w zespole 

2- uczeń nie podejmuje współpracy w zespole  

 

● Relacje z rówieśnikami i osobami dorosłym 

 

6-  uczeń zawsze zgodnie współpracuje z rówieśnikami, wzorowo odnosi się w stosunku do 

osób dorosłych. 

5- uczeń bardzo dobrze współpracuje z rówieśnikami i bardzo dobrze odnosi się w stosunku  

do osób dorosłych  

4- uczeń dobrze współpracuje z rówieśnikami i właściwie odnosi się w stosunkudo osób 

dorosłych   

3- uczeń czasami współpracuje z rówieśnikami i czasami właściwie odnosi się do osób 

dorosłych   

2- uczeń nie podejmuje współpracuje z rówieśnikami i niewłaściwie odnosi się do osób 

dorosłych  

 

 

● Zachowanie w różnych sytuacjach  

 
6- uczeń zawsze właściwie i odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach  

5- uczeń często właściwie i odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach 

4- uczeń zazwyczaj właściwie zachowuje się w różnych sytuacjach 

3- uczeń raczej właściwie czasami poprawnie  zachowuje się w różnych sytuacjach 

2- uczeń nie właściwie i nieodpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach. 

 

  

Uczeń dokonuje raz na semestr samooceny swojego zachowania.  

 

 

VI. Promowanie 
 
1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

z zastrzeżeniem,  jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

 



2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy I - III przez 

ucznia szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia.  

 

VII. Ewaluacja 

Dokument podlega ewaluacji po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

 

Opracowały i realizują 
 

Przybyłkowska Anna 

Majewska Anna 

 

 

 


