
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni 

(zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni) 

 

I. CELEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO JEST: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

II. FORMY OCENIANIA, POZIOMY OSIĄGNIĘĆ I  WYMAGANIA EDUKACYJNE 

1. Ocenianie bieżące – podczas zajęć uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie 

wykonał, co osiągnął oraz wskazówki co poprawić, udoskonalić, nad czym jeszcze 

popracować. Nauczyciel na bieżąco ocenia postępy uczniów i odnotowuje oceny             

w e-dzienniku w następujący sposób: 

Symbol Poziom  Kryteria 

6 Doskonały 

Uczeń sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje 

problemy i zadania, posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na 

samodzielne ich wykorzystanie w nowych sytuacjach. 

5 Pełny 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które zapewniają pełne 

wykorzystanie wiadomości w praktyce. Sprawnie rozumuje 

w kategoriach przyczynowo – skutkowych. 

4 Dobry 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne 

rozwiązywanie typowych zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela. 

3 Częściowy 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym i na wyższych 

etapach kształcenia, pozwalające na rozumienie podstawowych 

zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, 

wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 

2 Minimalny 

Uczeń posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające 

na wykonanie przy pomocy nauczyciela prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 

1 Niedostateczny 

Nie zostały spełnione kryteria wymagań niezbędnych do uczenia się 

i opanowania podstawowych umiejętności. Poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki.  



2. Klasyfikacyjna ocena śródroczna – jest oceną opisującą poszczególne umiejętności 

uczniów z zakresu wszystkich edukacji wyrażoną na sześciu poziomach. Zostaje 

odnotowana w Karcie obserwacji zachowania i szkolnych osiągnięć ucznia za I okres. 

3. Klasyfikacyjna ocena roczna – jest oceną opisową. Uwzględnia poziom opanowania 

przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.   

4. Rodzice informowani są o postępach dziecka w nauce w postaci: 

a. wpisu do e-dziennika, 

b. rozmowy indywidualnej, 

c. komentarzy i notatek w zeszytach, na sprawdzianach, pod pracami itp. 

5. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki oceniane są według uzyskanych punktów 

w stosunku do maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania, zgodnie z poniższą 

skalą procentową:  

0% - 30% = 1 

31% - 37% = 2– 

38% - 44% = 2 

45% - 50% = 2+ 

51% - 58%  = 3– 

59% - 67% = 3 

68% - 74% = 3+ 

75% - 79% = 4– 

80% - 84% = 4 

85% - 87% = 4+ 

88% - 89% = 5– 

90% - 92% = 5 

93% - 94% = 5+ 

95% - 100% = 6 

 

6. Prace domowe oceniane są według sześciostopniowej skali ocen lub znakami „+/–” 

ze względu na ich rodzaj. 

7. Aktywny udział ucznia w zajęciach odnotowywany jest znakiem „+”. 

8. W klasie pierwszej w pierwszym miesiącu nauki (wrzesień) nauczyciel nie ocenia 

uczniów według sześciostopniowej skali ocen, ale może stosować komentarz pod pracą. 

 


