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1. Ustnie- w wypowiedziach, rozmowach, odpowiedziach na pytania. 
2. Pisemnie- w formie pisania ze słuchu lub z pamięci, sprawdzianów z zagadnień 

dotyczących edukacji: polonistycznej, matematycznej, muzycznej i przyrodniczej. 
Uczniowie nieobecni lub tacy, którzy napisali niezadowalająco piszą jeszcze raz (podczas 
zajęć dodatkowych). 

3. W postaci samodzielnie wykonanych prac domowych i zadań dla chętnych. 
4. W formie pracy samodzielnej, np. z kartami pracy lub z ćwiczeniami wykonywanymi 

podczas zajęć. 
5. W działaniu praktycznym podczas zajęć: plastycznych, technicznych, muzycznych i 

ruchowych (oceniamy wykonanie ćwiczeń na miarę możliwości ucznia, zaangażowanie, 
przygotowanie do zajęć). 

 
 

OCENIANIE W KLASACH:  I a, I b, II a, II b, III a, III b. 
 

1. Ocena bieżąca w formie: 
a. werbalnej i pisemnej-w postaci komentarzy – stosujemy ocenianie kształtujące 
b. literowej- W B D P S N  

W – wzorowo – umiejętności, wiedza i zaangażowanie ucznia kształtują się na bardzo 
wysokim poziomie, często wykraczającym poza podstawę programową. 
B – bardzo dobrze - uczeń pracuje systematycznie i efektywnie, zgodnie z oczekiwaniami, 
prace i wiedza ucznia kształtują się na wysokim poziomie. 
D – dobrze – uczeń poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu różnych 
zadań i wypełnianiu powierzonych obowiązków. 
P – przeciętnie – uczeń prezentuje swoją wiedzę i umiejętności na poziomie przeciętnym. 
S – słabo – uczeń przyswoił wiedzę i umiejętności na niskim poziomie lub słabo 
wykorzystuje swoje możliwości. 
N- niezadowalająco – uczeń nie wykonuje zadań i poleceń, nie potrafi wykazać się 
podstawową wiedzą. 
Dozwolone są oceny np. W- lub D+ ( - osłabia ocenę, + wzmacnia ocenę). 
 
 

2. Ocena opisowa semestralna- zawiera wykaz osiągnięć ucznia. 
3. Ocena opisowa roczna- zawiera opis postępów ucznia w edukacji i opis zachowania. 
4. Komentarz w pracach pisemnych wskazujący na to co dobre i to nad czym trzeba 

popracować (ocenianie kształtujące). 
5. Informacje do rodziców w postaci uwag o zachowaniach pozytywnych i negatywnych. 
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