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WZO dla oddziałów 1-3 

WZO 

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej polega na bieżącym odnotowaniu w dzienniku 

lekcyjnym wyników z obserwacji pracy ucznia lub za formy pracy pisemnej w zeszytach uczniowskich, 

kartach pracy, czy sprawdzianach. Ocena bieżąca jest informacją dla rodzica i ucznia o postępach 

edukacyjnych ucznia, o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej. Ocena powinna spełniać funkcję informującą, korekcyjną 

i motywacyjną dla ucznia oraz zawierać zalecenia do dalszej pracy w formie pisemnej bądź ustnej. 

W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się elementy oceniania kształtującego. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej bieżąca ocena wystawiona jest za pomocą liter odpowiadających 

opanowanym umiejętnościom. 

3. Klasy biorące udział w innowacji Uczymy się uczyć – lekcje z elementami oceniania 

kształtującego” otrzymują oceny opisowe oraz informacje zwrotne wg ustaleń zawartych w założeniach 

ww. innowacji. Oddziałów objętych innowacją nie obowiązuje ocenianie za pomocą liter.  

4. W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych w formie oceny opisowej posiadanych wiadomości i umiejętności. Ocena klasyfikacji 

śródrocznej polega na sporządzeniu oceny opisowej ucznia w dzienniku Librus i udostępnieniu jej 

rodzicom.(w dniu ustalania ocen) 

5. Klasyfikacyjna ocena końcoworoczna w klasach I-III polega na opisowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z uwzględnieniem poziomu opanowanej 

wiedzy i umiejętności w formie świadectwa szkolnego. W edukacji wczesnoszkolnej ocenie będą 

podlegać: 

1) Umiejętność czytania 

2) Umiejętność pisania 

3) Umiejętność mówienia 

4) Umiejętności matematyczne 

5) Wiedza przyrodnicza 

6) Umiejętności artystyczne 

7) Sprawność ruchowa 

8) Rozwój emocjonalno-społeczny 

9) Umiejętności praktyczne 

10) Język angielski  

 

6. Informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  nauczyciel prowadzący 

zajęcia dydaktyczne, przekazuje na tydzień przed terminem ustalenia tych ocen oraz na dwa tygodnie w 

przypadku propozycji niepromowania. Propozycja niepromowania powinna być uzasadniona pisemnym 

wnioskiem. 

7.  Ocena końcoworoczna jest publikowana w dzienniku Librus w dniu ustalania ocen. 


