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Aneks do Załącznika nr 1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9  

im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wielkopolskim 
 

 

 

Uchwałą nr 1/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie 

Wielkopolskim z  dnia 11 września 2019 r. wprowadza się w Statucie Szkoły następujące zmiany: 

 

 

 §11 otrzymuje brzmienie: 

 

1. W klasach I – III oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

2. W klasach I – III ocena śródroczna i roczna obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia  

w zakresie: 

1) sprawności językowej (słuchania, mówienia, czytania, pisania); 

2) umiejętności matematyczno – przyrodniczych; 

3) umiejętności artystycznych; 

4) rozwoju fizycznego; 

5) rozwoju społecznego i przestrzegania obowiązujących norm etycznych; 

6) umiejętności informatycznych. 

3. Opisowa ocena śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w podstawie programowej i zachowania ucznia. Zostaje ona 

umieszczona w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. Oryginał oceny śródrocznej otrzymuje 

rodzic. Ocena roczna zostaje umieszczona w arkuszu ocen oraz na świadectwie szkolnym. 

4. Ocena śródroczna i roczna w klasach I – III ustalana jest w oparciu o następujące formy 

oceny bieżącej: 
 

Zapis cyfrowy Zapis literowy 

6  W 

5  A 

4  B 

3  C 

2  D 

1  N 
 

Zapis cyfrowy umieszczany jest w dzienniku elektronicznym. Odpowiadający mu zapis literowy 

uczeń otrzymuje w toku zajęć edukacyjnych. 

5. Ponadto można stosować inne formy oceny, takie jak: 

1) werbalne; 

2) symbole; 

3) zapis słowny: 

a) Wspaniale! 

b) Bardzo dobrze! 

c) Dobrze! 

d) Postaraj się! 
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e) Słabo! 

f) Bardzo słabo! 

4) informacja zwrotna. 
 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się ponadto stosowanie oznaczenia „np” – dla 

odnotowania nieprzygotowania ucznia do lekcji. 

7. Ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową. Ocenie podlegają relacje 

z rówieśnikami, z osobami dorosłymi oraz charakterystyka ucznia. Ocena zachowania nie 

ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej. 

8. Ocenianie bieżące z religii obejmuje: 

1) oceny ustne opisowe; 

2) oceny wyrażone cyfrą: 

6 – celujący, 

5 – bardzo dobry, 

4 – dobry, 

3 – dostateczny, 

2 – dopuszczający, 

1 – niedostateczny; 

       3) ocenianie śródroczne i roczne wyrażane jest stopniem w skali od 6 do 1. 

9. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania oraz następujące symbole wyrażające ocenę  

w klasach I – III: 
 

Stopień 

wymagania 

Kategorie podlegające ocenianiu 

6 (W) Uczeń: 

a) doskonale opanował zakres wiedzy i umiejętności określony  

w podstawie programowej, 

b) wykazuje wyjątkową aktywność twórczą w oparciu o własne doświadczenia 

i obserwacje, 

c) swobodnie wypowiada się na różne tematy, stosując bardzo bogate 

słownictwo, 

d) proponuje nietypowe rozwiązania, 

e) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

5 (A) Uczeń: 

a) bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określony 

w podstawie programowej, 

b) wykazuje dużą aktywność twórczą w oparciu o własne doświadczenia i 

obserwacje, 

c) posiada bogaty zasób słownictwa i chętnie wypowiada się, 

d) sprawnie rozwiązuje sytuacje problemowe, 

e) koncentruje się na wykonywanym zadaniu. 

4 (B) Uczeń: 

a) dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określony  

w podstawie programowej, 
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b) wykazuje aktywność twórczą w oparciu o własne doświadczenia  

i obserwacje, 

c) dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa, 

d) samodzielnie rozwiązuje typowe sytuacje problemowe, 

e) na ogół koncentruje się na wykonywanym zadaniu. 

3 (C) Uczeń: 

a) dostatecznie opanował zakres wiedzy i umiejętności określony  

w podstawie programowej, 

b) nie zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

c) posiada sprawność językową, chociaż zasób słów jest niewystarczający, a 

wypowiedzi niepełne, 

d) wolno przyswaja nowe treści, 

e) nie zawsze koncentruje się na wykonywanym zadaniu. 

2 (D) Uczeń: 

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej 

w stopniu podstawowym, 

b) jest mało aktywny na zajęciach, 

c) posiada słabą sprawność językową, wypowiada się jedynie zachęcony przez 

nauczyciela, 

d) zbyt wolno przyswaja nowe treści, 

e) ma trudności z koncentracją uwagi. 

1 (N) Uczeń: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności  

z poszczególnych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie 

programowej, 

b) mimo pomocy nauczyciela nie podejmuje próby wykonania zadania, 

c) nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, 

d) wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami, 

e) nie przyswaja nowych treści, 

f) ma duże trudności z koncentracją uwagi. 

 

10. Nauczyciele uczący w klasach I – III są zobowiązani do stosowania przyjętego systemu 

ocenienia oraz informowania o nim uczniów i ich rodziców na początku każdego roku 

szkolnego zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Każdy z rodziców ma prawo do 

wglądu prac pisemnych swojego dziecka. 

11. Ustala się następujące narzędzia oceniania: 

1) bieżąca kontrola zeszytów; 

2) karty pracy; 

3) testy; 

4) sprawdziany; 

5) wytwory działalności artystycznej uczniów. 

12. Od początku klasy III wprowadza się ocenianie kształtujące. 
 

§12 uchyla się 


