Wymagania edukacyjne - edukacja wczesnoszkolna
w Zespole Szkół w Nekli

Rozdział I - Postanowienia ogólne.
1. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces
gromadzenia informacji o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez
nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich
wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społecznoemocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie
informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i
wychowania.
Rozdział II - Cele edukacyjne.
1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym,
społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome
przynależności społecznej(do rodziny, grupy rówieśniczej i
wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o
przyrodę.
3. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych
dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w
codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IVVIII szkoły podstawowej.
Rozdział III - Rola, rodzaj i funkcje oceny.
Rola oceniania:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i
jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego
rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
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dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno wychowawczej
Rodzaje ocen:
wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości, stanowi
podstawę do zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego
rozwoju,
ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu,
wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić,
ocena podsumowująca: śródroczna i końcoworoczna – wyrażona na piśmie,
stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia,

Funkcje oceny:
Informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie
umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy;
Korekcyjna – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze
efekty;
Motywująca – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na
możliwość osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we własne siły.
W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary:
Indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału
edukacyjnego
Stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania
wiadomości i umiejętności,
Umiejętność rozwiązywania problemów.
Postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym
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Rozdział IV Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów
ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów
prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe)
kartkówki (karty pracy)- trwają nie dłużej niż 15 minut i nie
muszą być zapowiadane.
sprawdziany - trwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane.
W kartkówkach i sprawdzianach, w których nie ma wymagań
wykraczających poza podstawy programowe(sprawdziany po zakończeniu
każdej części podręcznika; po miesiącu lub więcej), w klasach I-III szkoły
podstawowej stosuje się następującą skalę wymagań na poszczególne
oceny:

Procent uzyskanych
punktów
0-30%
powyżej 31-50%
powyżej 51-74%
powyżej 75-90%
powyżej 91-96%
powyżej 97% -100%

Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Testy trwają 2 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 23 dni; muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem .
W testach umiejętności w klas I-III szkoły podstawowej stosuje się
następującą skalę wymagań na poszczególne oceny:
Procent uzyskanych
punktów
0-30%
powyżej 30-50%
powyżej 50-65%

Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
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powyżej 65-80%
powyżej 80-95%
powyżej 95-100%

dobry
bardzo dobry
celujący

obserwacja uczenia się (praca w grupie)
posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych)
aktywność
zadania domowe
prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne
wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w
przedmiotach „artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym)..
2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania
wiadomości i umiejętności pracy uczniów to:
ciche czytanie ze zrozumieniem
głośne czytanie
przepisywanie
pisanie ze słuchu
pisanie z pamięci
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne(opis, opowiadanie, list, życzenia, zaproszenie,
zawiadomienie, notatka do kroniki)
recytacja
prowadzenie zeszytu i ćwiczeń
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samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura
dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
liczenie pamięciowe
wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
układanie zadań
przeprowadzanie pomiarów
stosowanie technik plastycznych i technicznych
dokładność i estetyka wykonania prac
wiedza o sztuce
śpiewanie
gra na instrumentach
czytanie i zapisywanie nut
wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
sprawność fizyczna
umiejętności praktyczne
aktywność na lekcji
praca w zespole
3. Organizacja procesu sprawdzania
a) W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną
opisową.
Śródroczna ocena przygotowywana jest w postaci pisemnej
Ocena końcoworoczna jest oceną opisową i ujmuje:
osiągnięcia wychowawcze:
❖ wywiązywanie się z obowiązku ucznia
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❖ przestrzeganie regulaminów klasowych i
szkolnych
❖ umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem
odpowiednich norm
❖ kulturalne zachowanie się w szkole i
poza szkołą
❖ okazywanie szacunku innym osobom
❖ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
własne
umiejętność wypowiadania się
technikę czytania i pisania
podstawy ortografii i gramatyki
liczenie w zależności od poziomu nauczania
rozwiązywanie zadań tekstowych
ogólną wiedza o otaczającym świecie,
zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym
osobiste osiągnięcia uczniów
b) W klasach I-III oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej
skali:
1 – 6 (dopuszczalne są + oraz -) dotyczy sprawdzianów, testów, sprawdzania
techniki czytania.
stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wykraczają poza poziom
przewidzianych osiągnięć edukacyjnych;
stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;
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stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale
pozwalają na dalsze opanowywanie treści;
stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i
umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych
treści;
stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i
utrudniają dalsze kształcenie;
stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń
nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.
4.Kryteria oceniania uczniów kl. I-III w zakresie poszczególnych edukacji
Edukacja polonistyczna
Czytanie
Czyta wyraźnie, płynnie, z odpowiednia intonacją, ze zrozumieniem
różne(w tym nowe) teksty
Czyta płynnie i ze zrozumieniem
Poprawnie czyta teksty i rozumie je
Czyta krótkie teksty drukowane i pisane z potknięciami, częściowo
rozumie tekst
Czyta w bardzo wolnym tempie, z licznymi potknięciami, słabo
rozumie tekst
Nie czyta poprawnie, nie rozumie treści
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5
4
3
2
1

Mówienie
6
5
4
3
2
1
Pisanie

Swobodnie, w rozwiniętej, uporządkowanej, wielozdaniowej
wypowiedzi umie wyrazić swoje myśli
Samorzutnie wypowiada się na pełnymi, rozwiniętymi zdaniami, na
temat
Poprawnie wypowiada się na temat
Wypowiada się prostymi, pojedynczymi zdaniami, popełnia błędy
gramatyczne
Wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami, z pomocą n-la
Nie potrafi wypowiedzieć się na temat
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6
5
4
3
2
1

Pisze estetycznie, w szybkim tempie( odp. dla danego rocznika), bez
błędu, samodzielnie układa i zapisuje wypowiedź wielozdaniową
Pisze czytelnie, starannie, samodzielnie ułoży wypowiedź na
zadany temat
Pisze czytelnie z nielicznymi błędami, samodzielnie układa krótkie
wypowiedzi na zadany temat
Pisze czytelnie, mało starannie, popełnia błędy, pod kierunkiem n-la
redaguje krótkie zdania
Pismo mało czytelne, liczne błędy, pisze tylko z pomocą n-la
Mimo pomocy n-la nie redaguje zdań, nie opanował podstawowych
umiejętności w zakresie pisania

Pisanie z pamięci i ze słuchu
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Uczeń pisze bezbłędnie oraz zna pisownię wyrazów

5
4
3
2
1

Uczeń popełnił 1 błąd ortograficzny
Uczeń popełnił 2-3 błędy ortograficzne
Uczeń popełnił 4-5 błędów ortograficznych
Uczeń popełnił 6-7 błędów ortograficznych
Uczeń popełnił 8 i więcej błędów ortograficznych

Edukacja matematyczna
6
5
4
3
2
1

Uczeń samodzielnie, twórczo rozwiązuje problemy matematyczne
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych
Potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w rozwiązywaniu prostych
zadań (problemów)
Potrafi wykonywać proste zadania, polecenia, popełnia błędy
Tylko z pomocą n-la rozwiązuje proste zadania, popełnia liczne błędy
Nie wykonuje poleceń nawet o niewielkim stopniu trudności

Edukacja społeczno- przyrodnicza
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6
5
4
3
2
1

Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, dokonuje
samorzutnych obserwacji i wyciąga prawidłowe wnioski
Posiada Duzy zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i
środowisku lokalnym
Dobrze opanował wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku
Wiadomości i umiejętności opanował z lukami
Posiada poważne braki wiadomości o najbliższym otoczeniu,
obserwacji dokonuje tylko pod kierunkiem n-la
Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności

Edukacja artystyczna(plastyczno-techniczna i muzyczna)
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5
4
3
2
1

Z dużym zaangażowaniem , na wysokim poziomie artystycznym,
twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości, poszukuje własnych
oryginalnych rozwiązań
Starannie , samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania określone przez
n-la,
Poprawnie wykonuje zdania zaproponowane przez n-la
Mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań, nie w pełni opanował
wiadomości
Niedbale wykonuje zadania, ma braki w wiadomościach
Nie wykonuje zadań, nie podejmuje próby śpiewania, niszczy prace,
nie przynosi przyborów i materiałów niezbędnych na zajęciach

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
6
5
4
3
2
1

Jest bardzo sprawny fizycznie, reprezentuje klasę w zawodach,
zdyscyplinowany, zaangażowany
Sprawnie i chętnie wykonuje zadania, przestrzega zasad
bezpieczeństwa
Poprawnie wykonuje polecenia, jest zdyscyplinowany
Mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań
Niedbale i niechętnie wykonuje zadania, mało zdyscyplinowany
Nie wykonuje ćwiczeń, nie przestrzega zasad
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Aneks edukacja wczesnoszkolna– nauczanie zdalne

•

W okresie nauczania zdalnego prowadzi się zajęcia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość uzgodnionych z dyrekcją szkoły
oraz rodzicami. Zastosowane narzędzia to: e- dziennik, Google
Classroom, platformy edukacyjne, , komunikatory itp.

•

Kontakt z rodzicami oraz uczniami odbywa się poprzez e dziennik,
platformę Google Classroom, telefon oraz dostępne aplikacje i
komunikatory.

•

Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od
nauczyciela.

•

Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez
nauczyciela.

•

Uczeń testy, gry i zadania sprawdzające wiedzę (również te online)
rozwiązuje

•

samodzielnie.

Wykonane prace domowe odsyłamy nauczycielowi w wyznaczonym
terminie

•

Nauczyciel systematycznie realizuje podstawę programową poprzez
codzienny kontakt z rodzicami i uczniami za pośrednictwem e -dziennika
oraz wybranych narzędzi.

•

Praca ucznia jest stale monitorowana. Ocenie podlegają wytwory pracy
dziecka w tym m.in. prace plastyczno-techniczne, prowadzone karty
pracy, zeszyty a także wypowiedzi ustne i pisemne, doświadczenia
przyrodnicze. Weryfikacja wiedzy odbywa się po uzgodnieniu terminu z
rodzicami poprzez dostępne narzędzia; filmy, zdjęcia, rozmowy.

•

Podstawowym celem monitorowania pracy dziecka w edukacji
wczesnoszkolnej jest zachęcanie go do systematycznej i samodzielnej
pracy, poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz dostrzeganie sukcesów z
poczynionych osiągnięć
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•

Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy
ucznia, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.

Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej
Kubiaczyk Małgorzata
Kulczak Katarzyna
Migdalska Barbara
Najtkowska Jolanta
Nowaczyk Anna
Sierszulska Natalia
Stachowiak Hanna
Szczepańska Gabriela
Ślebioda Monika
Izydorczyk Magdalena
Wojtkowiak Katarzyna
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