
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA UCZNIA KLASY I 
 

Rok szkolny……………………………………………… … 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………. 

 

Skala ocen: 

Wspaniale 

Bardzo dobrze 

Ładnie 

Postaraj się 

Pomyśl 

Pracuj więcej 

 

Rodzaj aktywności ucznia Poziom osiągnięć 

Zachowanie: 

stosunek do obowiązków szkolnych  

jest aktywny w czasie zajęć  

przygotowany  do zajęć  

stara się być samodzielny  

stosuje się do poleceń nauczyciela  

kultura osobista  

zaangażowanie w czasie samodzielnej pracy  

współpraca w zespole  

pomoc kolegom  

poszanowanie własności osobistej i społecznej  

dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów  

Edukacja polonistyczna 

Czyta:  

Głoskami  

Sylabami  

Wyrazami  

czytanie znanego tekstu  

rozumienie czytanego tekstu  

Pisze:  

 pisze i łączy litery  

analiza głoskowa i sylabowa wyrazów  

różnicowanie głosek i liter  

znajomość samogłosek  

układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych  

Przepisywanie  

pisanie z pamięci  

estetyka pisma  

Mówi:  

opowiadanie ilustracji  

wypowiedź na określony temat  

recytacja  wierszy  

Edukacja matematyczna 

ustala równoliczność porównywanych zbiorów  



klasyfikuje przedmioty  według podanej cechy  

orientacja przestrzenna  

przelicza i dolicza  

porównuje liczby  

stosuje liczebniki porządkowe  

dodaje i odejmuje w zakresie 10  

układa i rozwiązuje proste zadania z treścią  

Edukacja przyrodnicza 

wiedza o najbliższym otoczeniu(szkoła, rodzina)  

rozpoznawanie i nazywanie poznanych roślin i zwierząt  

znajomość pór roku i ich charakterystycznych cech  

samodzielność w obserwowaniu i wnioskowaniu  

znajomość zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych  

znajomość numerów alarmowych  

Edukacja plastyczno – techniczna 

estetyka wykonywanych prac  

organizowanie warsztatu własnej pracy  

zaangażowanie w pracę twórczą  

stosowanie technik plastycznych  

działanie zgodne z instrukcją  

posługiwanie się narzędziami  

Edukacja muzyczno - ruchowa 

znajomość tekstów i melodii piosenek  

słuchanie i zabawa przy muzyce  

zaangażowanie podczas zajęć ruchowych  

poprawność  wykonywanych ćwiczeń  

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier 

sportowych 
 

współpraca w zespole  

Zajęcia komputerowe  

uruchamianie komputera  

korzystanie z myszy i klawiatury  

przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z 

komputera 
 

język angielski  

Religia  

 

 

  ……………………. 
          Podpis wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA  UCZNIA KLASY II 

 

 

Rok szkolny…………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………… 

Skala ocen: 

WSPANIALE, BARDZO DOBRZE, ŁADNIE, POSTARAJ SIĘ, POMYŚL, PRACUJ WIĘCEJ 

 

Rodzaj aktywności ucznia Poziom osiągnięć 
Zachowanie:  

stosunek do obowiązków szkolnych  

jest aktywny w czasie zajęć  

przygotowany do zajęć  

stara się być samodzielny  

stosuje się do poleceń nauczyciela  

kultura osobista  

zaangażowanie w czasie samodzielnej pracy  

współpraca w zespole  

pomoc kolegom  

poszanowanie własności osobistej i społecznej  

dbałość o bezpieczeństwo własne i innych  

Edukacja polonistyczna  

czyta: 

głoskami 
 

sylabami  

pełnymi wyrazami  

tempo czytania  

pisze:  

estetyka, kształt liter  

poprawność ortograficzna  

układanie zdań  

przepisywanie tekstu  

mówi:  

na określony temat  

recytuje wiersze  

Edukacja matematyczna 

dodawanie i odejmowanie w zak.20  

na konkretach  

w pamięci  

dodawanie i odejmowanie w zak.100 bez przekraczania progu 

dziesiątkowego 
 

na konkretach  

w pamięci  

mnożenie i dzielenie w zakresie 30  

rozwiązywanie zadań tekstowych  



mierzenie, ważenie, liczenie pieniędzy  

Edukacja przyrodnicza 

znajomość: znaków drogowych i zasad korzystania z dróg przez 

pieszego 
 

gatunki roślin i zwierząt z otoczenia ucznia  

sposoby ochrony środowiska  

sposób zachowania się w  sytuacji zagrożenia, nr alarmowe 
 

 

Edukacja plastyczno-techniczna 

zaangażowanie w pracę twórczą, posługiwanie się narzędziami i 

instrukcją 
 

ujęcie plastyczne tematu  

Edukacja ruchowa i muzyczna 

sprawność ruchowa  

przestrzeganie reguł gier sportowych, zasad bezpieczeństwa  

strój sportowy  

znajomość tekstów i melodii piosenek  

rozpoznawanie gatunków muzyki  

rytmizowanie tekstów  

dźwięki gamy /zapis na pięciolinii, śpiew/  

improwizacja przy muzyce-polka, krakowiak  

Zajęcia komputerowe  

Język angielski  

Religia  

 

 

 

 ……………………. 
          Podpis wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA UCZNIA  KLASY III 

 

Rok szkolny   ……………/ ……………… 

Imię i nazwisko…………………………………………… 

Skala ocen: 

Wspaniale 

Bardzo dobrze 

Ładnie 

Postaraj się 

Pomyśl 

Pracuj więcej 

 

 

Rodzaj aktywności ucznia Poziom osiągnięć 

Zachowanie: 

kultura osobista, stosunek do obowiązków szkolnych  

Jest aktywny w czasie zajęć  

Przygotowany do zajęć  

Stara się być samodzielny  

Stosuje się do poleceń nauczyciela  

Kultura osobista  

Zaangażowanie w czasie pracy  

Współpraca w zespole  

Pomoc kolegom  

Poszanowanie własności osobistej i społecznej  

Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów  

Edukacja polonistyczna 

Czytanie: 

- głoskami 

- sylabami 

- wyrazami 

 

Zniekształca wyrazy  

Czyta poprawnie  

Prawidłowe tempo czytania  

Czyta sprawnie  

Prawidłowe tempo czytania  

Rozumienie czytanego tekstu  

Pisanie: 

-estetyka, kształt liter 
 

Samodzielne wypowiedzi wielozdaniowe  

Poprawność ortograficzna  

Poprawność gramatyczna  

Wypowiada się rozwiniętymi zdaniami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Edukacja matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  



Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000                                                                                                                                                                                                                             

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100  

Rozwiązywanie zadań tekstowych  

Umiejętności geometryczne  

Edukacja przyrodnicza 

Pola uprawne  

Czytanie mapy Polski  

Ochrona środowiska  

Edukacja plastyczno-techniczna 

Estetyka  

Ujęcie tematu  

Stosowanie technik plastycznych  

Edukacja ruchowo-muzyczna 

Sprawność ruchowa  

Przestrzeganie reguł gier i zasad bezpieczeństwa  

Znajomość tekstów i melodii piosenek  

Rytmizowanie tekstów  

Gra na instrumentach  

Język angielski  

Religia  

 

 

 

 

 ……………………. 
          Podpis wychowawcy 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

Wzór wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej   

z przedmiotu 

 

 

 

…………………………………..                                          

                                                                               ………………………………….. 

imię i nazwisko ucznia       miejscowość i data  

 

…………………………………..  

     klasa 

 

 

     .…………………………………..   

imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu   

 

 

 

 

     Proszę o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej  z ..............................................  
                                                                                                                                                                 (nazwa przedmiotu) 

na ocenę ………………………………………. .  

 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są procedury podwyższenia oceny. 

 

 Uzasadnienie 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

                                   

 ................................ 

        czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

KARTA  SAMOOCENY 
ŚRÓDROCZNEJ / ROCZNEJ 

 

 

................................................ .     ........................ 
(imię i nazwisko ucznia)       (klasa) 

  

 

 

Lp. Działania punkty uwagi 

 100 % frekwencja   - 20 pkt   

 wszystkie godziny usprawiedliwione i brak spóźnień   - 10 pkt   

 stosowny strój szkolny   -5 pkt   

 wywiązywanie się z pełnionych funkcji w: 

a) klasie   - 5 pkt 

b) szkole   - 10 pkt 

  

 udział w konkursach: 

a) na szczeblu szkolnym   - 5 pkt 

b) na szczeblu gminnym   - 10 pkt 

c) na szczeblu rejonowym   - 15 pkt 

d) laureaci szczebli otrzymują   - 20 pkt 

  

 czynny udział w organizacji imprez: 

a) klasowych   - 5 pkt 

b) szkolnych   - 10 pkt 

udział w akademiach i apelach   - 5 pkt 

  

 prace społeczno-użyteczne na rzecz: 

a) klasy  - 5 pkt 

b) szkoły   - 10 pkt 

c) środowiska   - 15 pkt 

d) imprez charytatywnych   - 15 pkt 

  

 pomoc koleżeńska   - 10 pkt   

 kultura osobista   - 5 pkt   

 troska o bezpieczeństwo własne i kolegów   -5 pkt   

 ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW POZYTYWNYCH  

 

Lp. Działania oceniane negatywnie punkty uwagi 

 opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia lub 

nieusprawiedliwione spóźnienia   - 5 pkt (za każdy dzień nieobecności i 

każde spóźnienie) 

  

 niestosowny strój, niewłaściwe obuwie   -5 pkt (każdorazowo)   

 nieodpowiednie zachowanie: 

a) na zajęciach   -10 pkt 

b) na przerwach   - 5 pkt 

c) poza szkołą   - 5 pkt 

  

 Zaczepki, bójki, wulgaryzmy   -10 pkt   

 zniszczenie mienia szkolnego i kolegów   - 10 pkt   

 kradzieże   - 20 pkt   



 nałogi   -30 pkt   

 fałszowanie podpisów   - 15 pkt   

 kłamstwo   - 5 pkt   

 nie dotrzymywanie terminów   - 5 pkt   

 nie respektowanie poleceń dyrektora, nauczycieli i   

 pracowników obsługi   -10 pkt   

 wejście w konflikt z prawem   - 50 pkt   

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW NEGATYWNYCH 

 

 

 

 

Moja propozycja oceny zachowania ............................................            

  

 

 

...................................................... 
                 (data i podpis ucznia) 

 

 

 

 

 

 

*Wypełnia wychowawca klasy 

 

Liczba pkt. pozytywnych 

i negatywnych według 

samooceny ucznia 

Propozycja oceny 

zespołu klasowego 

Analiza punktacji 

zeszytu spostrzeżeń 
Ocena wychowawcy 

(słownie) 

      

 

 

 

 

............................................................................. 
(data  i  podpis wychowawcy klasy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Wzór protokołu ustalenia ocen z zachowania proponowanych przez zespół klasowy 

 

 

 

Protokół ustalenia ocen zachowania proponowanych przez 

zespół klasowy w klasie .................. w 

 Szkole Podstawowej w Popowie Borowym dnia............................. 

 

Lp. Imię i nazwisko 

wzorowe 

 
bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

OCENA 

głosów głosów głosów głosów głosów głosów 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

                                                                                            ........................................................ 

                                                                                                                   (data  i podpis wychowawcy) 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

Wzór wniosku o podwyższenie oceny zachowania 

 

 

 

                                                   

...................................................                  ....................................................... 

    imię i nazwisko rodzica miejscowość i data 

 

 

 

 

 

     Proszę o podwyższenie oceny zachowania mojej/go٭ córki/syna٭ 

……………………………………………………………………... 

         (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

ucznia klasy ……….  Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym w I/II٭ semestrze roku 

szkolnego ……………….. 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są procedury podwyższenia oceny. 

 

 Uzasadnienie 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                   

 ................................ niepotrzebne skreślić - ٭

                                                                                                                  czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

Wzór wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

 

 

 

 ……………………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

........................................................................... 

Imię i nazwisko 

 

........................................................................... 

adres 

.........................................................................  

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Popowie Borowym 

 

Pani/Pan.............................................................. 

  

 

 

 

Wniosek 

o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

 

 

 

W związku z wystawieniem niezgodnie z przepisami prawa oraz trybu ustalania tej oceny 

z przedmiotu.......................................................................................................................proszę  

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności dla syna, córki 

wychowanka*…...............................................................................................ucznia 

klasy…................ 

Wnoszę o zmianę oceny z …..................………………na …................................................... 

 

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

......................................................... 

Podpis rodzica, opiekuna* 
* niepotrzebne skreślić 



ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

Wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego 

 

 

 

 ……………………………………………….. 

Miejscowość, data 

........................................................................... 

Imię i nazwisko 

 

........................................................................... 

adres 

.........................................................................  

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Popowie Borowym 

 

Pani/Pan.............................................................. 

  

 

 

 
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego 

z przedmiotu/przedmiotów*  ................................................................................................. .  

 

......................................... 
podpis ucznia/rodzica 

 

Uczeń nie został klasyfikowany z powodu 

..................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

......................................... 

podpis wychowawcy/nauczyciela 

 

Decyzja Rady Pedagogicznej z dnia  ..................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

* niepotrzebne skreślić 



ZAŁĄCZNIK NR 10 

 

Protokół egzaminu klasyfikacyjnego/poprawkowego/sprawdzającego wiadomości 

i umiejętności 

  

 

 

 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący............................................................................................................................ 

Egzaminator.................................................................................................................................. 

Protokolant.................................................................................................................................... 

przeprowadziła w dniu.......................... egzamin ……………………………………………..* 

ucznia............................................................................................................................................ 

z przedmiotu....................................................... w zakresie materiału......................................... 

semestru/roku szkolnego*............................................................................................................ 

W części pisemnej wyznaczono następujący temat 

/zadania/: ………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........... 

W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań /ćwiczeń 

/: ……………………………………………………………………………………….………

………………………….……………………………………………………………….………

………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................

....................................................................................................................................................... 

 

W wyniku oceny poszczególnych tematów / zadań / komisja egzaminacyjna ustaliła  

ocenę z egzaminu na................................................................................................................. 

 

 

Do protokołu dołącza się : 

1. Pisemne odpowiedzi ucznia / podpisane przez ucznia /. 

2. Wykaz ocen za poszczególne zadania ustne / podpisane przez ucznia /. 

 

 

Podpisy członków komisji 

 

Nauczyciel – egzaminator………………………………………………………………………. 

Przewodniczący………………………………………………………………………………… 

Protokolant……………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

*wpisać odpowiednio: klasyfikacyjny, poprawkowy, itp. 


