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- art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn.zm.)

- § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

Ocenianie wewnątrzszkolne w 
przepisach prawa



- sformułowane wymagania edukacyjne w ocenianiu bieżącym, 
śródrocznym i rocznym

- kryteria oceniania zachowania
- warunki do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych
- ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
- ustalenie warunków do uzyskania wyższej oceny niż przewidywana
- ustalenie sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach w 

nauce i zachowaniu oraz o występujących  trudnościach

Ocenianie wewnątrzszkolne  obejmuje



MEN w 1999 roku wprowadziło rozporządzeniem ocenę 
opisową jak ocenę klasyfikacyjną w klasach I-III.

wartościowanie



osiągnięcia edukacyjne ucznia 
- opisowe dla klas I-III 

zachowanie ucznia  - opisowe 
dla klas I-III

Co oceniamy ?

Statut
klasyfikujące
bieżące



Jestem
 beeeee...

Anioły

Barany

Cymbały



Problemy

Mało miejsca na świadectwie.

Dziennik elektroniczny.

Dualizm - cyfra /znak i opis.

Pytania rodziców, przeliczanie na ocenę cyfrową.

Co w klasie IV ?

Ocena z religii i języka obcego.



...dostałam 3…
co umiem…,

czego nie umiem  ?

No i dobra !

ocena sumująca
wartościowanie

mamo...



klasa 
pierwsza



Moje ocenianie.
podsumowanie tygodnia

bieżące







Ocenianie zachowania

class DoJo



Idą zmiany….
styczeń 2015 r to nowelizacja Ustawy o systemie oświaty

Podkreślono  wartość oceny pomagającej dzieciom się uczyć i dodano zapis:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
(…) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

Czekamy na szczegółowe zapisy, które ujednolicą zasady oceniania w klasach młodszych, a 
potem na ułatwienia związane z dziennikiem elektronicznym i zapisami na szkolnym 
świadectwie.


