
ZAŁACZNIK  NR  1   DO STATUTU SP 205 W ŁODZI 

 

1 

 

System Oceniania   w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi  

(w roku szkolnym 2014/2015 dla klas I, w roku szkolnym 2015/2016 dla klas II, w roku szkolnym 2016/2017 dla klas III) 

od roku szkolnego 2017/2018 dla wszystkich klas I-III) 

 

1. Ocena bieżąca  

1) ( zwana dalej oceną)  z wymagań edukacyjnych, wystawiana na poszczególnych zajęciach za 

wykonywanie danych zadań, określająca poziom wiadomości i umiejętności może być wyrażona w 

formie krótkiego opisu lub cyfry od 1 do 6 (dopuszcza się stosowanie znaków + i -) 

2) Cyfrowy system oceniania poszczególnych wysiłków, umiejętności i wiedzy uczniów w skali od 1-6 

pozwoli na uwypuklenie najmocniejszych stron każdego ucznia, a jednocześnie wskaże jego najsłabsze 

strony ujawniając materiał do wyćwiczenia, powtórzenia, utrwalenia, wskaże również systematykę pracy 
ucznia i rozwój jego postępów. 

3) System cyfrowy jest w całości dostosowany i przyporządkowany poziomom wymagań. Ma to na celu 
wykazanie, jakie umiejętności są niezbędne uczniowi do dalszego poszerzania wiedzy, które są potrzebne 

dalszemu rozwojowi oraz te, dzięki którym mógłby rozwijać swoje zainteresowania. 

4)  Oceny  nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia/ karty ocen uwzględniając 

materiał zawarty w wybranym przez siebie programie nauczania, przewidywanym na dany rok 

kształcenia. 

5) Nauczyciel na początku każdego semestru przypomina rodzicom i uczniom kryteria wymogów w 

systemie oceniania. 

6) Nauczyciel przynajmniej raz na dwa miesiące informuje rodziców o postępach jego dziecka. 

 

2. Ocena opisowa śródroczna, roczna z wymagań edukacyjnych 

 

1)  informuje o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin 
kształcenia. 

2)  Ma wyłonić mocne i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełnienia braków, 

zaległości. 

3) ocena śródroczna i ocena roczna jest wyrażona w formie opisu 
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3. Opisowa ocena z zachowania  

 

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia: przygotowanie do zajęć, kultura i higiena osobista, 
systematyczność i obowiązkowość, punktualność, umiejętność dokonywania samooceny, 

przygotowanie do zajęć, wywiązywanie się z obowiązków, np. dyżurnego i innych 

zobowiązań, utrzymywanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy; 

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: koleżeńskość, uczciwość w kontaktach 

międzyludzkich,  tolerancja   wobec innych, tj. innych poglądów religijnych, wad 

rozwojowych, ułomności....,  narodowości, umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i 
kolegów, dbałość i poszanowanie mienia własnego i społecznego, systematyczne i wytrwałe 

przezwyciężanie trudności w nauce, działanie bezinteresowne, przejawianie w działaniu 

własnej inicjatywy, rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności; 

c. dbałość o honor i tradycje szkoły: aktywny udział w życiu klasy i szkoły, godne 

reprezentowanie klasy i szkoły na konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych; 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej: używanie w mowie potocznej pięknego, polskiego języka, 

unikanie wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i 

rówieśników, 

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa, pomoc młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym, prawidłowa 
reakcja na krzywdę i przejawy zła; 

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:  przestrzeganie zasad i norm 
funkcjonujących w grupie, umiejętność przyznawania się do błędów, umiejętność 

przepraszania  

g. okazywanie szacunku innym osobom: kulturalne odzywanie się do innych, taktowne 
zachowywanie się wobec dorosłych i rówieśników. 

4. Treści i umiejętności podlegające ocenie .W klasach I-III ocenie podlegają treści nauczania, umiejętności 
ucznia, przygotowanie ucznia do poszczególnych zajęć, oraz  prace domowe w ramach poszczególnych zajęć 
: 

 

1) Edukacja polonistyczna 
a. słuchanie i mówienie 

b. czytanie 

c. pisanie 

d. poprawność językowa 
2) Edukacja muzyczna 

a. słuchanie i rozumienie muzyki 

b. śpiewania i muzykowanie 
c. ruch przy muzyce 

d. kultura muzyczna 

3) Edukacja plastyczna 
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a. percepcja sztuki 
b. ekspresja przez sztukę 

4) Edukacja społeczna i etyka 

a. dziecko i jego otocznie 
b. współbycie i współdziałanie 

5) Edukacja przyrodnicza 

a. świat roślin 

b. człowiek i świat zwierząt 
c. przyroda nieożywiona 

d. ochrona środowiska 

e. pogoda i zjawiska atmosferyczne 
6) Edukacja matematyczna 

a. czynności umysłowe 

b. figury geometryczne 

c. liczenie 
 

7) Zajęcia komputerowe 

 
a. obsługa komputera 

b. wyszukiwanie i korzystanie z informacji 

c. tworzenie tekstów i rysunków 
 

8) Język obcy – system, oceniania zawarty w odrębnym dokumencie 

 

9) Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
a. sprawność fizyczna 

b. zdrowie i profilaktyka prozdrowotna 

 
5. Brak przygotowania lub brak pracy domowej 

 

 
1) Uczeń dwukrotnie w semestrze może być nieprzygotowany do zajęć z danego przedmiotu. 

2) Uczeń dwukrotnie w semestrze może nie odrobić pracy domowej z danego przedmiotu. 

3) W obu przypadkach nauczyciel odnotowuje ten fakt w dokumentacji znakiem „-„ 

4) Trzecie nieprzygotowanie lub brak pracy domowej skutkuje ocena 1. 
 

6. Sprawdziany  

 
1) Sprawdziany zapowiedziane sa z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2) Uczeń ma prawo do poprawy pracy tylko w przypadkach otrzymania oceny 1 lub 2. 

3) Na poprawę pracy uczeń ma 7 dni. 

4) Ocena z poprawy pracy jest oceną ostateczna i pomniejszoną o jeden , w związku z wydłużonym okresem 
przygotowania się do sprawdzianu. 

5) W przypadku długotrwałej nieobecności – tydzień i więcej- termin pisania sprawdzianu lub poprawy 

ustalany jest indywidualnie z uczniem. 
 

7. Szczegółowy rozkład treści kształcenia oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów w poszczególnych latach nauki,  

dostępne są w programie nauczania edukacji wczesnoszkolnej dla pierwszego etapu kształcenia, wybranym na 
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dany rok  szkolny przez nauczyciela uczącego w danej klasie oraz zamieszczony w Szkolnym Zestawie 
programów nauczania. 

8. Program ten wraz z rozkładem znajduje się w zakładce każdego nauczyciela, uczącego w danej klasie na 

oficjalnej stronie internetowej szkoły. 
9. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca danej klasy zapoznaje rodziców z sposobem oceniania w 

danej klasie . 

10. Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie w zależności od swoich możliwości rozwojowych z 

uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


