
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  
 

UCZNIÓW KLAS IV-VI  
 

Samorz ądowej  Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Polskich Olimpi jczyków w  Iławie 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 
           WSO opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministrów 
           z dnia  07.09.2004 r 
 
 
 

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej  
w dniu  08.11.2004 r. 

 
 
 

 
I. UWAGI OGÓLNE  

 

Ocenianie – to proces gromadzenia informacji o uczniach, który jest integralną częścią 

procesu uczenia i nauczania. 

Ocenianie pełni następujące funkcje: 

diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń     

                             względem wymagań stawianych przez nauczyciela, 

informacyjn ą    – przekazującą informacje, co uczeń zdołał opanować, poznać,   

                             zrozumieć i jaki był jego wkład pracy, 

korekcyjną       – odpowiadającą na pytanie, nad czym uczeń musi jeszcze   

                             popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić, 

motywacyjną   –  zachęcającą ucznia do dalszego wysiłku, dodającą wiary we    

                             własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu, 

rozwojową       –  odnoszącą się zarówno do uczniów jak i nauczycieli,  koncentru-  

                             jące  się na dziecku, ale równieŜ aktywizującą  nauczyciela, mobi-  

                             lizując  go do doskonalenia organizacji i metod pracy. 

 
 



II .        ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW:   

BieŜące ocenianie i jego formy: 

BieŜąca ocena moŜe być odnotowana w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia lub 

obok pracy ucznia np.: w zeszycie, ćwiczeniach .       

Ocena bieŜąca moŜe być wyraŜona w formie punktów w skali od 1 do 6, w formie 

opisowej lub jako krótkie formułowanie: 

1 – jeszcze nie potrafisz, poćwicz; 

2 – słabo, musisz popracować; 

3 - prawnie, wystarczająco; 

4 – dobrze, ładnie;  

5 -  bardzo ładnie, bardzo dobrze; 

6 -  wspaniale, świetnie, znakomicie;  

• KaŜdemu poziomowi oceny w skali punktowej od 1 do 6  odpowiada konkretne 

krótkie sformułowanie i opis danej umiejętności w zakresie edukacji 

polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, ruchowo zdrowotnej i 

artystycznej.  

• Ocena bieŜąca w niektórych pracach moŜe być wyraŜona poprzez wskazanie 

maksymalnej liczby punktów do ilości punktów zdobytych.  

• Nauczyciel moŜe dokonywać bieŜącej oceny ucznia poprzez: prowadzenie kart 

obserwacji ucznia, arkuszy spostrzeŜeń, gromadzenie wytworów prac dzieci.    

• Nauczyciel ocenia ucznia takŜe w formie wypowiedzi ustnej.  

III.    KLASDYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KO ŃCOWOWROCZNA :  
 

Ocena semestralna i roczna jest oceną opisową. Oceny opisowej nauczyciel 

dokonuje dwa razy w roku . Na półrocze w przy-gotowanej karcie oceny opisowej 

opracowanej oddzielnie dla klas I, II i III. Karta taka trafia do dziennika lekcyjnego i 

do rodziców ucznia. Na koniec roku szkolnego ocenę opisową nauczyciel umieszcza 

na świadectwie ucznia, w dzienniku lekcyjnym i w arkuszu ocen (w tych dwóch 

ostatnich dokumentach wpisu moŜna dokonać w wyznaczonych do tego miejscach lub 

dołączyć ocenę opisową wypisaną na oddzielnej karcie – opracowanej jednakowo dla 

wszystkich uczniów klas I – III). Ocena semestralna powinna zawierać zalecenia do 

dalszej pracy ucznia.  



 

 


