
WSO 

Wewnątrzszkolny system oceniania jest opracowany  

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 16.08.2017r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

SYSTEM OCENIANIA 

W KLASACH 1 - 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są 

ocenami opisowymi. Natomiast śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii wyrażona jest 

w stopniach od 1 do 6. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się ocenianie wspomagające, które ma charakter ciągły 

i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 

3.  Dla klas I - III w ocenianiu bieżącym przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen: 

- wspaniale - 6 otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu 

wykraczającym poza wymagania programowe, 

- bardzo dobrze - 5 otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie bardzo 

wysokim oraz wykazuje aktywną postawę na lekcji, 

- dobrze - 4 otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności opanował na poziomie dobrym, ale 

wymagają one utrwalenia, 

- postaraj się - 3 otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności na 

poziomie średnim, a nabyta wiedza i umiejętności ucznia wymagają powtórzenia i utrwalenia, 

- pracuj więcej - 2 otrzymuje uczeń, który ma poważne braki w wiedzy, a jego wiadomości 

i umiejętności wymagają ponownego opanowania i utrwalenia, 

- słabo - 1 otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości i umiejętności objętych 

podstawą programową, co utrudnia mu dalsze zdobywanie wiedzy. 

4.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – 

wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia. 

5. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 



6. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców 

o przewidywanej dla niego rocznej ocenie opisowej z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

7.   Na zebraniu z wychowawcą klasy każdy rodzic otrzymuje do wglądu przewidywaną dla jego 

dziecka roczną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

8.  Podpisany przez rodzica dokument jest przechowywany w teczce wychowawcy klasy do dnia 

zakończenia bieżącego roku szkolnego. 

9.  Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. 

10. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

11. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 


