SZKOŁA PODSTAWOWA
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1. Ocenianiu podlegają:
- osiągnięcia edukacyjne ucznia,
- zachowanie ucznia,
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego w klasie
programu nauczania. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie, brane są pod uwagę
indywidualne możliwości ucznia.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oraz nauczycieli
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków ucznia określonych w kryteriach zachowania w klasie I-II-III.
4. Bieżące ocenianie poziomu opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności odbywa
się przy pomocy:
- komentarza słownego,
- oceny cyfrowej,
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Opis wymagań
Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe
wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je.
Twoja praca jest samodzielna, jesteś
aktywny. Należą Ci się gratulacje!
Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim
tempie duże postępy. Wykonujesz polecenia
nauczyciela. Większość zadań wykonujesz
samodzielnie. Tak trzymaj!
Dobrze pracujesz, jednak stać by cię było na
więcej.
Włóż
więcej
wysiłku
w
podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać
lepsze wyniki.
Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to
zmienić potrzebna jest pomoc nauczyciela i
rodziców, oraz systematyczna praca
wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.
Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe
wyniki. Włóż dużo wysiłku, pracuj
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systematycznie,
bądź
aktywniejszy,
skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.
Osiągasz niezadowalające wyniki. Spotkało
cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka
cię bardzo dużo systematycznej pracy
wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

5. Na półrocze i koniec roku szkolnego obowiązuje ocena opisowa z zajęć edukacyjnych i
zachowania.
6. Ocenie podlegają :
- wypowiedzi ustne,
- zadania domowe,
- działalność artystyczna,
- posiadanie stroju gimnastycznego,
- udział w konkursach, prace dodatkowe.
7. Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się poprzez:
- obserwacje uczniów, karty pracy, analizę wytworów pracy uczniów, zadania
praktyczne, samokontrolę uczniów.

