Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 


 W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocenianie opisowe, któremu podlegają: 

1. Wypowiedzi ustne – dialogi, opowiadania, opisy, sprawozdania,, omawianie historyjek obrazkowych, układanie i budowa zdań, pytania itp. 
2. Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz społecznej, redagowanie oraz układanie zdań, opowiadań, opisów, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze słuchu itp. 
3. Prace domowe. 
4. Aktywność na lekcji – sprawdzanie zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń (poprawność i staranność pisma, samodzielność, kreatywność) 
5. Działalność artystyczna – wytwory plastyczno - techniczne, śpiew, gra na instrumencie, podstawowe elementy muzyki, aktywne słuchanie oraz tworzenie muzyki itp. 
6. Działalność motoryczno-zdrowotna – sprawność ruchowa w grach, zabawach i ćwiczeniach, próby gibkości oraz próby siły mięśni, przeskoki, skoki przez skakankę, posługiwanie się piłką, dbałość o higienę osobistą i czystość odzieży, prawidłowa postawa (np. siedząc w ławce), znaczenie właściwego odżywiania się oraz aktywność fizyczna dla zdrowia itp. 
7. Rozwój emocjonalno-społeczny – zachowanie w szkole, umiejętność współdziałania w zespole, uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, stosunek do rówieśników oraz osób dorosłych, odróżnianie dobra od zła, świadomość przynależności społecznej (do rodziny, wspólnoty narodowej) itp. 

 Rodzaje ocen: 
1. Ocena bieżąca – informuje o postępach i poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Wskazuje mocne i słabe strony ucznia. Sposoby oceniania: 
- Werbalny (pochwała, komentarz) 
- Pisemny (komentarz motywujący), sprawdziany, testy 
- Ocena opisowa wspomagana przez symbolikę cyfrową 
2. Ocena opisowa śródroczna – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. 
3. Ocena opisowa roczna – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Podkreśla zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze wskazówek zawartych w ocenie śródrocznej. 
4. Ocena z zachowania – jest także oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec rówieśników, osób dorosłych oraz innych osób i aktywności społecznej. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności w 100% objęte programem nauczania danego przedmiotu,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych
- z prac pisemnych uzyskuje 90-100%pkt +zad. dodatkowe

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  w nowych sytuacjach
- uzyskuje 90-100%pkt w zadaniach pisemnych

Ocenę dobrą utrzymuje uczeń, który:

- opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
- uzyskuje 75-89%pkt w zadaniach pisemnych

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,
- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
- uzyskuje 50-74%pkt w zadaniach pisemnych

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego obszaru
- uzyskuje 33-49%pkt w zadaniach pisemnych

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności okreslinych programem nauczania,
- nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
- uzyskuje 0-32%pkt w zadaniach pisemnych

