
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z DLA UCZNIÓW Kl. I - IIISP 2018/2019 

 

I. Cele oceniania na zajęciach zintegrowanych w edukacji wczesnoszkolnej:  

 

1) uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności – diagnoza;  

2) opisywanie rozwoju, postępów i braków uczniów;  

3) ewaluowanie i modyfikacja procesu kształcenia;  

4) informowanie uczniów i ich rodziców o poziomie osiągnięć, postępach i brakach;  

5) wspieranie uczniów w planowaniu własnego rozwoju;  

6) motywowanie do jeszcze efektywniejszej pracy;  

7) klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

 

II. Rodzaje ocen wystawianych na zajęciach: ocena sumująca cząstkowa (zapisaną cyfrą: 1,2,3,4,5,6) 

z „+” lub „ – ‘’ wystawiana m.in. za prace długoterminowe, ustne i pisemne sprawdziany wiedzy, 

obejmujące materiał z więcej niż 3 tematów, kartkówki, wybrane przez nauczyciela prace domowe lub 

inne formy aktywności; ocena kształtująca (OK): podana w formie inf. zwrotnej: Co uczeń zrobił 

dobrze? Co należy poprawić? Jak należy to poprawić? Jak uczeń ma się dalej rozwijać? – 

stosowana do wybranych przez nauczyciela form aktywności; ocena opisowa śródroczna i roczna. 

 

III. Sposoby ustalania oceny śródrocznej i rocznej:  

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie oraz roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej 

oceny z zajęć edukacyjnych i jednej opisowej oceny zachowania. 

 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez 

ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, postępy uczniów oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

IV. Opis stosowania oceny bieżącej wyrażonej cyfrą: 

1. W zakresie wiadomości i umiejętności stosowana będzie następująca ocena bieżąca wyrażona cyfrą:  

 

1) 6 (stopień celujący) – symbolizuje kompetencje ucznia, który:  

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych na określonym poziomie nauczania; 

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

c) proponuje rozwiązania nietypowe; 

d) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania; 

2) 5 (stopień bardzo dobry) – symbolizuje kompetencje ucznia, który:  

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych na określonym poziomie nauczania; 

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  

3) 4 (stopień dobry) – symbolizuje kompetencje ucznia, który:  

a) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

b) popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić; 

c) czyni postępy; 

4) 3 (stopień dostateczny) – charakteryzuje ucznia radzącego sobie w szkole, który:  

a) przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 



b) ma braki, które nie przekreślają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy; 

c) robi drobne postępy; 

5) 2 (stopień dopuszczający)– otrzymuje uczeń, który:  

a) robi niewielkie postępy, zgodnie z własnymi możliwościami;  

b) stale potrzebuje pomocy nauczyciela w wykonywaniu wszelkich zadań; 

c) opanuje umiejętności i wiadomości w stopniu bardzo małym; 

6) 1 (stopień niedostateczny)– dotyczy ucznia, który potrzebuje pomocy, gdyż:  

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności; 

b) nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności; 

c) nie robi postępów na miarę własnych możliwości; 

7) Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

8) Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne 

braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.  

 

2. Zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie określonego poziomu 

wiadomości i umiejętności:  

 

1) w zakresie zaangażowania w proces dydaktyczny stosowane będą oceny wyrażone cyfrą:  

a) 6 – aktywna postawa na zajęciach, twórcze podejście, bardzo duży wkład pracy własnej,  

b) 5 – aktywna postawa na zajęciach, duży wkład pracy własnej,  

c) 4 – aktywność zadowalająca, pracowitość, dość duży wkład pracy własnej, 

d) 3 – aktywność niesystematyczna, dość duży wkład pracy własnej,  

e) 2 – aktywność sporadyczna, praca niesystematyczna, zmienny wysiłek,  

f) 1 – brak aktywności na zajęciach, pasywna postawa, ograniczony wkład pracy własnej.  

 

V. Ocenianie zachowania ucznia 

W zakresie zachowania ucznia ocenie podlegać będą trzy kategorie:  

1) stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) kultura osobista, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, dbałość o piękno mowy 

ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

3) aktywność społeczna, udział w życiu klasy.  

2. Co miesiąc wychowawca odnotowuje w dzienniku występowanie składowych oceny. Na podstawie 

ocen bieżących dokuje się oceny opisowej półrocznej i końcowej. Oceny zachowania dokonuje 

wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi, pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły.  

3. Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie 

proponowanej oceny. Ocena wystawiana przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów 

dotyczących postępowania odwoławczego.  

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

1) oceny z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję ucznia do klasy programowo wyższej.  

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego 

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

VI. Co rozumiemy pod pojęciem form aktywności? 

 

Pod pojęciem form aktywności rozumie się:  

a) zaliczenie na wyższą ocenę;  



b) częste udzielanie odpowiedzi na lekcji;  

c) wykonywanie dodatkowych zadań, ćwiczeń, czynności, pomocy naukowych;  

d) prezentacja referatu, plakatu, pracy plastycznej lub innego wytworu pracy ucznia, metoda projektu;  

e) aktywna praca samodzielna, w parach, grupach, pomoc koleżeńska (pełnienie funkcji eksperta);  

f) przygotowanie do zajęć;  

g) pisanie ze słuchu; 

h) pisanie z pamięci;  

i) teksty z lukami;  

j) dyktanda;  

k) wypowiedzi pisemne: układnie zdań, opisy, listy, zaproszenia, zawiadomienia, opowiadania, w tym 

twórcze;  

l) prace plastyczne/techniczne, plakaty, inne wytwory pracy ucznia; 

ł) aktywność, zaangażowanie i wkład pracy na zajęciach fizycznych;  

m) śpiew piosenek;  

n) udział w konkursach przedmiotowych;  

ń) sukcesy sportowe, artystyczne i inne na szczeblu szkolnym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, 

międzynarodowym; wykonywanie zadań wykraczających poza podstawę programową;  

o) zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, inne zeszyty, np. do kaligrafii;  

ó) znajomość lektur;  

p) czytanie: głośne, ciche, ze zrozumieniem; 

r) twórcze podejście do rozwiązywania problemów i zadań. 

 

VII. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

1. Jeżeli uczeń chciałby otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, zobowiązany 

zgłosić ten fakt nauczycielowi przedmiotu, który określi: 

1) Zakres materiału do zaliczenia (wskaże konkretne działy/tematy, prace, zadania, problemy, 

projekty, itp.); 

2) Miejsce, termin i formę sprawdzenia wiedzy/umiejętności; 

3) Skład Komisji (nauczyciel przedmiotu + wychowawca). 

2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, jest uzyskanie przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego przynajmniej 

połowy takich samych ocen cząstkowych (lub wyższych), do których aspiruje.  

3. Procedura wystawienia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej musi się zakończyć 

najpóźniej na 2 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

 

VIII. Pomiar osiągnięć uczniów 

 

Na zajęciach zintegrowanych oceniane będą wyżej wymienione formy aktywności uczniów, według 

szczegółowych kryteriów ustalonych przez nauczyciela. Ilość w ciągu półrocza - bez ograniczeń. 

Uczeń może poprawić każdą ocenę sumującą w terminie 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie. 

Poprawa musi odbyć się poza zajęciami zintegrowanymi. 

 

1. Punkty uzyskane z różnych form aktywności przeliczane są na stopnie szkolne wg następującej skali: 

0% - 29% - (1) niedostateczny; 30% - 49% - (2) dopuszczający; 50% - 74% - (3) dostateczny; 75% 

- 85% - (4) dobry; 86% - 95% - (5) bardzo dobry; 96% i więcej – (6) celujący.  

2. Wymagania edukacyjne (kryteria oceniania) na poszczególne stopnie szkolne znajdują się 

u nauczycieli zajęć zintegrowanych i zamieszczone są na stronie szkoły: www.zsstaralubianka.pl. 

http://www.zsstaralubianka.pl/


 

IX. Kontrakt między nauczycielem i uczniami 

 

1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami WSO – w sposób sprawiedliwy, a każda ocena jest 

jawna i umotywowana. 

2. Przy dokonywaniu oceniania nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości uczniów (w tym 

zalecenia PPP). 

3. Każdy uczeń za aktywność własną na zajęciach może otrzymać „plusy” (+), a za brak aktywności 

„minusy”(-). Trzy „plusy” umożliwiają otrzymanie oceny bardzo dobrej, a trzy „minusy” oceny 

niedostatecznej. Po wystawieniu oceny „plusy” i „minusy” redukują się. 

4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel ma prawo określić warunki i termin 

zaliczenia wiadomości i uzupełnienia braków.  

5. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu trwania 

nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie: 1) w pierwszym dniu nieobecności trwającej co 

najmniej tydzień nie odrobić pisemnych prac domowych, przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać 

zaległości i uzupełniać materiały (wiadomości, umiejętności, itp.) – w tym czasie jest zwolniony 

z odpowiedzi ustnych; 2) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił 

z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony 

z odrobienia pracy domowej tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego 

materiału wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.  

6. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne bezpośrednio po całodziennej (do godz. 18) lub 

kilkudniowej wycieczce szkolnej oraz dyskotekach. 

7. Uczniowi przysługują w okresie trzy „nieprzygotowania” (brak zadania, brak zeszytu, podręcznika) 

bez podania przyczyny  wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki lub 

sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. 

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia 

i rodziców o proponowanej ocenie za I półrocze lub ocenie rocznej. Uczeń ma prawo poprawić 

proponowaną ocenę na ocenę o stopień wyższą – zgodnie z zasadami WSO. 

9. Obowiązkiem ucznia jest aktywna praca na lekcjach, zachowanie ciszy i spokoju, przestrzeganie 

kontraktu i umów, nie przeszkadzanie rówieśnikom, odrabianie zadań domowych, zgodna 

współpraca z rówieśnikami, efektywna współpraca w parach, grupach. 

10. W przypadku łamania zasad/dyscypliny uczeń może otrzymać dodatkowe zadania/ćwiczenia do 

wykonania lub zostać przepytany z treści realizowanych w czasie trwania zajęć. 

 

X. Ewaluacja PSO 

W celu uzyskania informacji zwrotnej o funkcjonowaniu PSO z zajęć zintegrowanych nauczyciel będzie 

dokonywał ewaluacji bieżącej, na koniec roku szkolnego i koniec etapu edukacyjnego (na podstawie 

analizy pracy i wyników nauczania, dokonywanych po zakończeniu roku szkolnego, etapu edukacyjnego, 

ankiet i innych metod ewaluacji, zmian w prawie oświatowym). 
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