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1. Cele ogólne:  

• respektowanie indywidualnych różnic między dziećmi we wszystkich sferach ich 

rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, psychofizycznego;  

• podmiotowe traktowanie ucznia, któremu należy się szacunek;  

• programowanie procesu edukacyjnego i takiej organizacji środowiska aktywności 

uczniów, aby każdy z nich odniósł sukces.  

 

2. Cele szczegółowe:  

• w centrum wszystkich działań nauczyciela - wychowawcy znajduje się uczeń, który               

w aktywny sposób zdobywa wiedzę na podstawie wiedzy już posiadanej;  

• uczeń ma prawo do błędu i do uczenia się na błędach;  

• nauczyciel dobiera takie strategie i metody pracy, które sprawiają, że proces 

edukacyjny jest tylko drogą umożliwiającą każdemu uczniowi tworzenie 

samodzielnego konstruktu;  

• najważniejsze jest działanie ucznia i jego aktywność;  

• uczenie się ma głównie następować we współpracy;  

• nauczyciel jest współuczestnikiem dziecięcych działań i zabaw, przewodnikiem, 

organizatorem warunków do uczenia się;  

• nauczyciel wspiera rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnym potencjałem                         

i potrzebami, zauważa problemy, docenia pytania i zainteresowania uczniów.  

 

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej to ocenianie kształtujące – wspierające ucznia. 

• zajęcia są planowane na podstawie celów;  

• przebieg zajęć jest podporządkowany osiągnięciu celu przez każdego ucznia;  

• kolejne sytuacje dydaktyczne, a także formy aktywności proponowane dzieciom są 

modyfikowane w zależności od reakcji dzieci, tempa ich pracy i możliwości 

psychofizycznych. 

 

Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:  

• ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów,  

• karty badania umiejętności,  

• obserwacja uczenia się (praca w grupie,  posługiwanie się książką,  aktywność, 

zadania domowe, prace samodzielne np. albumy,  plansze informacyjne),  

• wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim na przedmiotach 

artystycznych oraz wychowaniu fizycznym). 

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas IIb i IIIb do sprawdzania wiadomości                          

i umiejętności pracy uczniów to:  
• ciche czytanie,  

• głośne czytanie,  

• przepisywanie,  

• pisanie z pamięci,  

• wypowiedzi ustne,  

• wypowiedzi pisemne,  

• recytacja,  

• pisanie ze słuchu, 

• samodzielne zdobywanie wiadomości, czytanie lektur,  

• dostrzeganie zjawisk przyrodniczych,  



• liczenie pamięciowe,  

• wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych,  

• układanie zadań,  

• przeprowadzanie pomiarów,  

• stosowanie technik plastycznych i technicznych,  

• dokładność i estetyka wykonania prac,  

• śpiewanie,  

• rozpoznawanie utworów muzycznych,  

• aktywność na lekcji,  

• praca w zespole i inne aktywności ucznia. 

 

4. W zespole klasowym stosuje się następujące elementy oceniania kształtującego:  

- cele lekcji,  

- kryteria oceniania (NaCoBeZu),  

- informacja zwrotna,  

- pytania kluczowe,  

- samoocena. 

 

Ocenianie bieżące  

Ocena jest prowadzona codziennie, w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć szkolnych, 

może być słowna lub pisemna, zawsze powinna motywować do aktywności i podejmowania 

wyzwań, przeciwdziałać zniechęceniu, wskazywać mocne strony i informować                                  

o konieczności poprawiania, modyfikowania, usprawniania tego, co dziecko robi, ma 

charakter stymulujący rozwój.  

Ocena z kart badania umiejętności, prac pisemnych – formułowana jako informacja zwrotna, 

zawierająca następujące elementy: 

• wyszczególnienie i uznanie dobrych elementów pracy ucznia, 

• zapisanie tego, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy,  

• wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien podążać. 

 

Ocena śródroczna/ końcoworoczna - opisowa – sporządzana przez wychowawcę klasy 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                        

w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania.  

 

Samoocena ucznia– wyrażona za pomocą komentarza, rysunku lub kolorów: zielonego – 

umiem bardzo dobrze/ świetnie, żółtego – powinienem więcej ćwiczyć, czerwony – sprawia 

mi to problem/ tego nie potrafię.  

W klasach IIb i IIIb oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna, śródroczna i roczna, są opisowe,                    

z wyjątkiem religii. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii stosuje się ocenę wyrażoną 

stopniem. 

Rodzice uczniów klas IIb i IIIb w trakcie trwania roku szkolnego otrzymują informacje                      
o postępach dziecka poprzez: 

• E-dziennik; 

• Ustne rozmowy z wychowawcą; 

• Informacje pisemne w Ok zeszytach; 

• Pisemną ocenę śródroczną; 

• W toku konsultacji; 

• Poprzez udostępnianie wytworów ucznia. 

 

PZO z edukacji wczesnoszkolnej opracowały mgr Olga Ziębaczewska, mgr Ewelina 

Wdowiak, rok szkolny 2022/2023. 


