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Oceniane formy aktywności Częstotliwość  oceniania 

Edukacja polonistyczna: 

wypowiedzi  ustne, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, 

podstawy gramatyki, praca na lekcji, zadania domowe, recytacja 

co najmniej 1x w semestrze 

technika czytania co najmniej 1x w miesiącu 

poprawność ortograficzna, graficzna strona pisma, sprawdziany, 

kartkówki 

co najmniej 2x w semestrze 

Edukacja matematyczna: 

przeliczanie elementów (zakres do 20), zapis liczby cyframi 

(zakres do 10), dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i 20, 

sprawdziany                       

co najmniej 2x w semestrze 

kartkówki w zależności od potrzeb 

zadania tekstowe, zadania domowe, orientacja przestrzenna, 

figury geometryczne, klasyfikacja przedmiotów, pomiary 

(długości, ciężaru, płynów, czasu: kalendarz, zegar), aktywność 

co najmniej 1x w semestrze 

Edukacja społeczno-przyrodnicza: 

wypowiedź ustna, zadania domowe, kartkówka co najmniej 1x w semestrze 

zadania projektowe, hodowle co najmniej 1x w roku 

Edukacja muzyczna: 

wiadomości o muzyce, rytm i taniec, gra na instrumencie co najmniej 1x w semestrze 

śpiewanie piosenek co najmniej 2x w semestrze 

Edukacja plastyczna i techniczna: 

wykonanie prac,  co najmniej 3x w semestrze 

wiadomości, projekt, przygotowanie do zajęć co najmniej 1x w semestrze 

Zajęcia komputerowe: 

Uruchamianie komputera i programów przy użyciu myszy                    

i klawiatury, wypowiedzi, zasady bhp pracy z komputerem, 

elementy programowania 

co najmniej 1x w semestrze 

praca z poznanymi programami co najmniej 2 x w semestrze 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: 

ćwiczenia ogólnorozwojowe (chwyt piłki, rzut nią do celu i na 

odległość, toczenie i kozłowanie, pokonywanie przeszkód 

naturalnych i sztucznych, wykonywanie ćw. równoważnych) 

co najmniej 2x w semestrze 

Przygotowanie do zajęć, gry i zabawy zespołowe, przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa 

co najmniej 1x w semestrze 

 

1. Codzienną pracę uczniów  przez pierwszy miesiąc nagradzam  słownie oraz za pomocą 

pieczątek, po tym czasie oceniam  stopniami w skali od 6 do 1 z  „+”  

i „–” i słownie. (Za dodatkową aktywność nagradzam naklejkami zbieranymi w zeszycie 

korespondencji oraz  stopniami,  j/w.) Zachowanie oceniane jest minimum raz w tygodniu 

za pomocą ustalonych znaczków w zeszytach korespondencji. 

 Wykonanie pracy konkursowej nagradzam oceną celującą. 

2. Sprawdziany oceniam według przyjętej skali ocen zgodnie z opracowaną punktacją. 

Dopuszczalny jest komentarz słowny lub pisemny nauczyciela mający na celu zapoznanie 

ucznia z tym, co robi dobrze, co wymaga poprawy oraz udzielenie mu wskazówek do 

dalszej nauki. 

3. Na zajęciach edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej, zajęciach komputerowych oraz 

wychowania fizycznego oceniam wysiłek ucznia włożony w wykonanie zadania. 

4. W razie nieobecności ucznia w szkole, ma on obowiązek nadrobić zaległości w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 



5. Jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu, w którym odbywa się sprawdzian,  kartkówka lub 

oceniana jest inna obowiązkowa forma aktywności ucznia, po powrocie do szkoły zalicza 

tę formę  w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

6. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny negatywnej z odpowiedzi, sprawdzianu,  

kartkówki lub innej obowiązkowej formy aktywności na zasadach i w terminie ustalonym 

przez nauczyciela  

7. Sprawdziany, kartkówki, prace plastyczne przechowuję w klasie i udostępniam rodzicom 

do wglądu podczas wywiadówek, konsultacji, spotkań indywidualnych.  

8. Oceny ucznia  uzasadniam rodzicom ustnie podczas wywiadówek, konsultacji i spotkań 

indywidualnych poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

9. W   każdym   semestrze   uczeń   ma   prawo  być  pięciokrotnie  nieprzygotowany   do    

zajęć 

z poszczególnych edukacji. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną   

niedostateczną. 

10. Miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną rodzice otrzymują pisemną propozycję oceny 

śródrocznej i rocznej,   po pierwszymi drugim semestrze- pisemną kartę oceny osiągnięć 

dziecka a po II semestrze świadectwo z oceną opisową.   

11. W przypadku zakwestionowania oceny  proponowanej śródrocznej dziecka przez rodzica/ 

prawnego opiekuna nauczyciel przypomina zakres wymagań edukacyjnych na daną ocenę   

i ustala termin weryfikacji osiągnięć ucznia. 

 

 


