SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS I – III
1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na bieżącym monitorowaniu pracy ucznia
oraz ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
2. Monitorowanie bieżące realizowane jest poprzez:
1) przekazywanie uczniom informacji ustnych dotyczących stopnia opanowania wiedzy
i umiejętności w zakresie zagadnień programowych, z uwzględnieniem uwag na temat ich
postępów, tego co zrobili dobrze i jak mogą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce;
2) przekazywaniu rodzicom i nauczycielom informacji ustnych i pisemnych dotyczących
postępów i trudności w nauce oraz szczególnych uzdolnień uczniów;
3) ocenianie bieżące – ustalanie poziomu opanowania badanej wiedzy i umiejętności
uczniów z zastosowaniem skali cyfrowej od 6 do 1 zapisanej w dzienniku lekcyjnym
odpowiednimi symbolami cyfrowymi.
3. Oceny bieżące:
6 – (znakomicie) – uczeń bezbłędnie opanował daną umiejętność, jego wiadomości znacznie
wykraczają ponad podstawę programową, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;
5 - (bardzo dobrze) – uczeń w pełni opanował daną umiejętność i wiadomości aktualnie
realizowanego zagadnienia programowego, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne
i praktyczne, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami popełniając pojedyncze błedy;
4 – (dobrze) – uczeń w pełni opanował umiejętności i wiadomości aktualnie realizowanego
programu, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne popełniając nieliczne
błędy;
3 – (słabo) – uczeń częściowo opanował daną umiejętność i wiadomości aktualnie realizowanego
programu, zadania teoretyczne i praktyczne wykonuje popełniając liczne błędy, często potrzebuje
pomocy nauczyciela;
2 – (bardzo słabo) – uczeń wykonuje zadania tylko z pomocą nauczyciela;
1 – (jeszcze nie potrafi) – uczeń nie opanował danych umiejętności i wiadomości aktualnie
realizowanego programu, nie wykonuje zadań teoretycznych i praktycznych.
4. Poziom opanowania określonych dla danej klasy wymagań (biegłość, adekwatność itp.) decyduje
o ustaleniu ocen bieżących.
5. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi formy sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów.
6. Podstawowe formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1) indywidualne i grupowe rozmowy sterowane;

2) ocenianie

wyników aktywnego udziału uczniów w zajęciach obowiązkowych

i dodatkowych;
3) wypowiedzi ustne i pisemne;
4) umiejętność posługiwania się wiedzą w zakresie danej edukacji w sytuacjach
praktycznych.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
8. Roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia
wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Oceny opisowe uwzględniają stopień opanowania wiadomości i umiejętności w zakresie:
1) edukacji polonistycznej, w tym w zakresie mówienia, czytania, pisania;
2) edukacji muzycznej;
3) edukacji plastycznej;
4) edukacji społecznej;
5) edukacji przyrodniczej;
6) edukacji matematycznej;
7) zajęć komputerowych;
8) zajęć technicznych;
9) wychowania fizycznego;
10) języka angielskiego.

TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ W KLASACH I - III
WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość ubiegania sięo uzyskanie wyższych
niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, co w przypadku klas I – III oznacza zmiany
w przewidywanych zapisach ocen opisowych.
2. Możliwość ubiegania się o zmiany w zapisach rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie)
w przypadku:
1) dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
2) innych ważnych sytuacji życiowych, które nauczyciel uzna za istotne.
3. Tryb ubiegania się o zmiany w zapisach rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do nauczyciela nie później niż 3
dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej zamiar uzyskania
zmiany w przewidywanych zapisach oceny opisowej;
2) decyzję w wyżej wymienionej kwestii podejmuje nauczyciel;
3) zakres, formę i termin sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia określa nauczyciel;
4) sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia musi nastąpić przed klasyfikacyjnym
zebraniem rady pedagogicznej;
5) po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel utrzymuje bądź ustala inny
niż przewidywany zapis w rocznej ocenie opisowej, decyzja nauczyciela jest ostateczna.

