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Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Spońowymi

im. IArmii Wojska Polskiego we Wrocławiu



l, PosTANoWlENlA oGÓLNE

P§O edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z podstawą prawną:

o Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
słuchaczy w szkołach publicznych z dn. 22 lutego 2019r.( Dz,U.

z 2Ot9, poz.373)

o UstawQ o systemie oświaty z dn. 7 września I997r. (Dz.U. z

2019, poz.t481)

Mówiąc o ocenianiu w klasach l- lll mamy na myśli proces

gromadzenia informacji o osiągnięciach uczniów. Przy czym ocenianiu
podlegają zarówno osiągnięcia edukacyjne ucznia, jak i jego

za chowa n ie.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów

nauczania.

CELE Pso W KLASACH l- lll

lnformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i

jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.

Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie

uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej

uczyć.

Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego

rozwoju.

ll.

1,.

2.

3.

4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.



2) Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -
na podstawie tego orzeczenia;

3) Posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w
uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego
dostosowania - na podstawie tej opinii;

4) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3,

który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole -
na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych

oraz indywidualnych moźliwości psychofizycznych ucznia

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na

zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specja listycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana

uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy lll szkoły podstawowej i nie

później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

llt. oRGANlzAoA l zAsADY Pso W KLASACH l- lll

sposobv oceniania

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne.

W klasach l- lll ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie

podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Sposób oceniania bieżącego jest

adekwatny do danego rodzaju działań.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co ijak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,



5. Dostarczanie rodzicom inauczycielom informacji o postępach i

trudnościach w nauce izachowaniu ucznia oraz o szczególnych

uzdolnieniach ucznia.

6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod

pracy dyda ktyczno-wychowawczej.

Funkcie ocenv:

- informacyjna - co uczniowi udało się poznać, zrozumieć,

opanować, jakie umiejętności zdobył, jaki był wkład pracy;

- korekcyjna - co trzeba zmienić w pracy z uczniem, aby uzyskać

lepsze efekty;
- motywująca - zachęca ucznia do podejmowania dalszego

wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz daje mu

wiarę we własne siły.

w procesie oceniania uwzqledniane sa:

- indywidualne predyspozycje i możliwości psychofizyczne ucznia w
opanowaniu wymagań edukacyjnych;

- stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania

wiadomości i umiejętności;
- umiejętność rozwiązywania problemów;

- postępy ucznia w rozwoju społeczno-emocjonalnym.

Nauczvciel iest obowiazanv indvwidualizować prace z uczniem na

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio
dostosowując wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia, a w
szczególności;

Nauczvciel iest obowiazanv dostosowvwać wvmagania edukacvine do
potrzeb rozwojowych i ed u kacyj nych oraz możliwości
psychofi zycznych ucznia:

1) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawańych w

i ndywid ua l nym progra mie edukacyjno-terapeutycznym ;



Bieżąca ocena osiągnięć ucznia przyjmuje formę:

1) Ocenv werbalnei - ustnego wyrażenia uznania, akceptacji przez

nauczyciela i kolegów podczas zajęć, słownego motywowania do

aktywności iwysiłku, pochwały i gratulacji lub wyraźnego wskazania, co

należy poprawić, usprawnić i zmienić lub ustnego upomnienia czy

zwrócenia uwagi;

2) Ocenv niewerbalnei - spontanicznego, niewerbalnego przekazu

informacji przez nauczyciela połączonego z gestem, mimiką, nagrodą,

uśmiechem;

3) Ocenv pisemnei- służącej do rejestrowania w dzienniku zajęć bieżących

postępów w nauce uczniów, a wyrażonej:

ą} za pomocą symbolicznego zapisu literowego tj.
- BS, S, ą D, Ę W - odpowiadającego poziomom opanowania wymagań z

poszczególnych edukacji (kryteria oceniania klas 1 -3);

- bz (brak zadania), bn (brak notatki), np (nieusprawiedliwione

n ieprzygotowanie)

lub

b) za pomocą informacji zwrotnej zawierającej:

o wyszcze8ólnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

o odnotowania tego, co wyma8a poprawienia lub dodatkowej pracy

ze strony ucznia
o wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić konkretną

pracę,

r wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

w klasach l- lll szkołv podstawowei śródroczne i roczne ocenv klasvfikacvine z

zaieć edukacvinvch izachowania sa ocenami opisowvmi.

Śródroczna ocena klasyfikacyjna przygotowana jest w postaci,,Koży

śródrocznej oceny opisowej", która zawiera informacje o zachowaniu,

osiągnięciach wychowawczych i postępach w nauce uczniów klas: l, ll, lll po l

semestrze oraz wskazania do pracy z dzieckiem w domu (załącznik nr ]., nr 2 i nr 3).

Kserokopie ,,Ko n śródrocznej oceny opisowej" uczniów danego oddziału

przechowywane 5ą W teczce wychowawcy.



Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
l etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe iedukacyjne ucznia

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,

muzyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę przede wszystkim wvsiłek

wkładanv przez ucznia w wvwiazywanie sie z obowiazków wvnikaiacvch ze

specvfiki tvch zaieć, a w przypadku wvchowania fizvcznego - także

svstematvczność udziału ucznia w zaieciach oraz aktvwność ucznia w

działaniach podeimowanvch przez szkołe na rzecz kulturv fizvcznei,

W klasowym dzienniku zajęć oceny roczne uczniów danego oddziału zawierają

informacje o osiągnięciach każdego ucznia w danym roku szkolnym w zakresie:

zachowa nia, osiągnięć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, szczególnych

osiągnięć i oceny z religii i/lub etyki (Uczeń uczęszcza na religię i/lub etykę na

podstawie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów).

Ocena z religii i etyki wyrażona jest stopniem wedtug następującej skali:

1) Stopień celujący - 6;

2) Stopień bardzo dobry - 5;

3) Stopień dobry - 4;

4) Stopień dostateczny - 3;

5) Stopień dopuszczający - 2;

6) Stopień niedostateczny -1.

W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia eĘki, do średniej

ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych

uzyskanych z Ęch zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

ocena zachowania w klasach l - lll

W klasach l- lll szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

zachowania są ocenami opisowymi. Ocenianie zachowania ucznia polega na

rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego



oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i

norm etycznych oraz obowiązków określony,ch w statucie szkoły.

Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) Dbałość o honor itradycje szkoty;

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkolą;

7) Okazywanie szacunku innym osobom.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpĘw tych
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specja listycznej.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpĘwu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
- promocję do klasy programowo wyższej.

Kryteria oceniania

Zaproponowane kryteria oceniania, uwzględniając poziom i stopień opanowania
przez ucznia umiejętności i wiadomości z poszczególnvch edukacii, zawierają
sześciostopniową skalę, zgodną odpowiednio zpóźniejsząskalą obowiązującą na

drugim etapie kształcenia.

Nazewnictwo i symboliczny zapis:
- B§ - bardzo słabo
- S - slabo
- P - przeciętnie

- D - dobrze
-B-bardzodobrze



- W - wzorowo

Ocenę bardzo stabą (BS) - otrzymuje uczeń, który wymaga stałej pomocy,

indywidualnej pracy, opracowania i realizowania z nim programu

uwzględniającego dostosowanie metod, form i czasu pracy do jego

a ktua lnego rozwoju psychofi zycznego i emocjonal nego.

Ocenę słabą (S) - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni podstawy

programowej, ale przy pomocy nauczyciela radzi sobie z większością zadań

i ma szansę na uzupełnienie wiadomości i umiejętności w trakcie dalszej

nauki,

Ocenę przeciętną (P) - otrzymuje uczeń, który realizuje w pełni podstawę

programową.

Ocenę dobrą (D), otrzymuje uczeń, który opanował materiał w dobrym

stopniu. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym

rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W sytuacjach

problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela.

Ocenę bardzo dobrą (B), otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym

opanowal realizowany zakres wiadomości i umiejętności. Pracuje

samodzielnie, czasami zwracając się o pomoc do nauczyciela podczas

rozwiązywania zadań złożonych. Sprawnie korzysta ze zdobytych

wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Często wykonuje

zadania dodatkowe.
Ocenę wzorową (W), otrzymuje uczeń, który doskonale opanował wiedzę

i umiejętności przewidziane programem. Swobodnie wykorzystuje je w
nowych i nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Z dużym

zaangażowaniem wykonuje nieobowiązkowe zadania dodatkowe.

Wymaga indywidualizacji pracy w celu rozwinięcia jego zdolności,

Obserwacia zachowania w edukacji wczesnoszkolnej dotyczy przestrzegania

przez uczniów (w klasie, szkole) zasad, opiera się na następujących kryteriach:

1) Kultura osobista

Uczeń:

- kulturalnie igrzecznie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły,

kolegów;

2,

3.

4.

5.

6.



- szanuje Wspólne dobro;
- jest punktualny, zdyscyplinowany;
- dba o honor itradycje szkoly.

2) Współdziałanie

Uczeń:

- umie zgodnie współpracować z kolegami w zespole rówieśniczym;
- dba o bezpieczeństwo izdrowie swoje i kolegów;
- potrafi pokojowo, bez przemocy rozwiązywać konflikĘ;
- potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, ztość, agresja;

- udziela pomocy kolegom, jest koleżeński;
- właściwie reaguje na nieprawidlowe zachowania kolegów,

3) Samodzielność

Uczeń:

- utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy;

- sumiennie pełni dyżur klasowy;

- stara się samodzielnie pracować na zajęciach;
- samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły;

- podejmuje dodatkowe zadania, obowiązki.

4) Przygotowanie do zajęć

Uczeń:

- jest obowiązkowy, pilny, systematycznie odrabia prace domowe;
- ma potrzebne na zajęcia pomoce szkolne;

- wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
- aktywnie uczestniczy w zajęciach.

5) Przestrzegan ie regulaminów
Uczeń:

- potrafi obiektywnie ocenić zachowanie własne i rówieśników.

lnformacje o zachowaniu się uczniów są odnotowywane w dzienniku zajęć w

oparciu o wyszczególnione umiejętności ze wskazaniem ich poziomu osiagnieć

za pomocą symbolicznego zapisu literowego:

- bs - umiejętność bardzo słabo lub jeszcze nierozwinięta;

- s - umiejętność słabo rozwinięta;



- p - umiejętnoŚĆ przeciętnie rozwinięta;
- d - umiejętność dobrze rozwinięta;
- b - umiejętność bardzo dobrze (wysoko) rozwinięta;
- w - umiejętność wzorowo (bardzo wysoko) rozwinięta.

lV. sPosÓB lNFoRMoWANlA o PosTĘPAcH LUB ]cH BRAKU

O postępach lub ich braku nauczyciel informuje uczniów na bieżąco, podczas
sprawdzania i oceniania osiągnięć. Rodzice są informowani systematycznie
przez zapis w dzienniku elektronicznym i rozmowy indywidualne, W
szczególnych przypadkach równieź telefoniczn ie lub listem poleconym.

1. Wymagania edukacyjne i PSO klas l - lll przedstawiane są uczniom na
jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a rodzicom na

początku roku szkolnego.

2. Ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na

bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel
sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę.

Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien

zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla osiągnięcia ucznia,
3. W razie nieobecności na zajęciach, uczeń ma obowiązek nadrobić

zalegtości z poszczególnych edukacji w wyznaczonym uczniowi terminie i

formie uzgod nionej z nauczycielem.

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne (sprawdziany, kartkówki,
dyktanda, prace pisemne itp.) uczeń ijego rodzice (prawni opiekunowie)
otrzymują do wglądu (i podpisu) na bieżąco i zawsze, gdy zajdzie taka
potrzeba.

5. prace kontrolne ucznia sa przechowvwane w klasie.

6. Wyniki diagnozy zewnętrznej zostają omówione i przekazane rodzicom
(prawnym opiekunom).

7. lnformacje o zachowaniu, postępach ucznia w nauce ipracy dziecka
rodzice uzyskują podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielem,
podczas zebrań z rodzicami, wywiadówek organizowanych zgodnie z

kalendarzem szkolnym.



8. Ocenę śródroczną ucznia otrzymuje rodzic (prawny opiekun) po

zakończeniu l §emestru na ,,Korcie śródrocznej oceny opisowej" odrębnej
dla poszczególnych poziomów nauczania (klasy l, klasy ll i klasy lll).

9. Ocenę roczną ucznia otrzymuje rodzic (prawny opiekun) w dniu
zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.

Uczeń klasy l- lll szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku

szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

10. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i

osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada
pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy l -
lll szkoly podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu

opinii rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) i po zasięgnięciu opinii wychowawry oddziału.

].].. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody

wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, rada

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy l i ll szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku

szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie

nauczania dwóch klas.

V. USTALENIA KoŃcoWE

O zmianach dokonywanych podczas monitorowania i ewaluacji
wewnątrzszkolnego systemu oceniania w klasach l - lll nauczyciele są

zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) na

początku każdego roku szkolnego.

Opracowanie: zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej



Zńącnik m 1

KARTA ŚRÓDROCZNEJ OCENY OPISOWEJ

klasa 1
lmię inazwisko ucznia rok szkolny

EDUKAclA POLONlSTYCŻNA
1. wvPowi€dzi:
Wypowiada się na zajęciach: zdaniami rożWiniętymi, zdaniami prostymi, pojedynczymi Wyrazami, niechętnie

Wypowiada się.
związki logiczne w ilustracji lub historyjce obrazkowej: dostrze8a, myli, nie dostrze8a.
zasób słownictwa: bo8aty, utrzymuiący się W normie, ubogi-
Rozumienie poleceń nauczyciela: rozumie polecenie, wymaga powtórzeń, mimo powtórźeń nie rozumie w
pełni polecenia.
2. Technika czytania:
Litery drukowane i pisane; zna, nie zna Wszystkich.

Wyrazy pisane dzieli na litery, a móWione na głoski: taĘ mylisię, nie dzieli.
Tempo czytania: dobre, wolne, bardzo wolne.
Przeczytaną treść potrafi opowiedzieć : samodzielnie, ukierunkowany pytaniami nauczyciela, nie potrafi

opoWiedzieć
3. czytanie ze zrozumieniem:
czytany tekst rozumie: w całości, częściowo, nie rozumie.
4. Pisanie:

. pisze: utrzymując §ię W liniaturze, Bubi się w liniaturze.
o poznane litery: zna ksztaft, myli, nieprawidłowo odtwarza kztaft niektórych liter, ni€ zna niekórych

liter.
. przepisuje tekst drukowany ipisany: poprawnie, po literze, sylabami, Wyrazami, opuszcza Wyrazy,

opuszcza litery myli litery o podobnym kształcie.
o pisze: ksztaftnie, starannią czytelnią niestarannie, ale czytelnie, nieczytelnie-
. układa żdania z rozsypankiwyrazowej: poprawnie, popełnia pomyłki, nie układa,
o pisże żdania z Wielkiej litery i na końcu stawia kropkę: tak, raczej tak, rzadko, nie.

EDUKAOA PRZYROD |CZA
l. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie W różnych porach roku: zawsze, na ogoł, nie zawsze dostrzega,
2. Rozumie konieczność ochrony środowiska: zawsze, na ogół, nie zawsze rozumie.

EDUKAoA MATEMATYCZI{A
1. określa i przedstawia Wzaremne położenie przedmiotów na płasżcżyźnie i W przestrzeni oraz kierunki ruchu;
tak, myli się, nie określa-
2. zna kształty i nazywa figury geometryczne: tak, myli się, nie zna.
3. PoróWnuje i porządkuje przedmioty Wg określonej cechy: tak, myli sią nie.
4. Przelicza W zakresie 10: bezbłędnią popelnia błędy, nie przelicza.
5. zna cyfry od 0 do 10: tak, myli cyfry, nie żna.
6, Dodaje iodeimuje do 10: W pamięci, na konkretach, poprawnie, popełnia błędy, nie potrafi.
7. Porównuje liczby W zakresie ],0: poprawnie, popełnia blędy, nie potrafi poróWnać.
a. znajomość dnity8odnia: zna, zachowuje kolejnośc, myli kolejność, nie zna.
9. Rozumie treść zadania tekstowego i potrafi je rozwiązywać: tak, my|i się, nie.

€DUKAoA PtAsTYczNA, TECHNlczNA
. rysowanie, malowanie, Wydzieranie: nie sprawia kłopotóW, sprawia kłopoty.
. prace plastyczne są: zawsze staranne, czasami niestaranną niestaranne.
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EDU|(AOA MUZYCZNA
. niechętnie uczestniczy W zajęciach muzycznych, malo aktywnie uczestniczy W zajęciach, prze.jawia dużą

aktywność podczas zajęć.
. śpiewa: niechętnie, chętnie tylko W grupie, W grupie i indywidualnie, indywidualni€.

EDUKACJA RUCHOWA
1. Ogólna sprawność ruchowa: słaba 5prawność, prżeciętna sprawność, wysoka sprawność.
2. Aktywnośc: mało aktywny, aktywny, bardzo aktywny.
3. Przygotowanie do zaięć: cżęsto nieprzygotowany, czasami nieprzygotowany, zawsze przy8otowany.

EDUKACJA KOMPUTEROWA
1. Podczas żajęć stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej: Zawsze, czasami, nie stosuje 5ię.
2. Potrafi uruchomić program komputerowy: samodzielnią z pomocą nauczyciela, nie potrafi.

zAcHoWANlE
1. skupia uwagę: łatwo, z trudnością, zależy od dnia, na krótko.
2, Na lekcji z reguły pracuje: samodżielnie, z pomocą nauczyciela, nie pracuje, rozmawia z kole8ami, kręcisię.
3. Wykonuje prace W tempiei szybkim, dostosowanym do Wieku, bardzo powoli, czasem nie Wykonuje,
zazwyczaj nie Wykonuje.
4. ZaWsZe dąży do ukończenia pracy; samodzielnie pokonUje trudności W zadaniu; prosi o pomoc nauczyciela;
zniechęca się, gdy napotyka na trudności.
5. W stosunku do róWieśnikóW: koleżeński, uczynny, potrafi Współdzialać z innymi, nieżyczliwy, agresywny,
często popada W konflikty.
6, Przygotowanie do lekcji: zawsze przynosi Wszystkie przybory szkolne, czasami zapomina, często zapomina,
nie prżynosi.

7. Punktualnie ucżęszcza na zaięcia szkolne, sporadycznie się spóźnia, często się spóźnia .
8, W czasie przerwy: bawi się spokojnie z innymi dziećmi, spędza je samotnie, biega, krzyczy, nie reaguje na
uwagi dyżurnego nauczyciela.

RELlGlA:

J. ANGlE§Kl:

WsKAzANlA Do PRACY z DzlEcKlEM w DoMU :

Deta i podpis Wychowawcy
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KARTA śRóoRoczrurJ ocENy oplsowEJ

klasa 2
lmię i nazwisko ucznia rok szkolny

CDUKAoA Polot{lsTYczNA
1,Wypowiedzl:

. ustne: wypowiada się na określony temat: pojedyncrymi wyrazami, prostymi zdaniami, rozwiniętymi
zdaniami

. pisemne: nie Potrafi zredagować kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat, Wymaga pomocy
przy reda8owaniu Wypowiedzi, samodzielnie redaguje kilkuzdanioWą Wypowiedź na określony temat.

2.Technika czYtania:

o znany tekst: - głoskując, sylabizując, całymi Wyrazami.

- znieksńałcając Wyrazy, poprawnie, poprawnie i płnnie.
_ w Wolnym tempią W prawidłowym tempią W bardzo dobrym tempie,

. nowy tekst: - głoskując, sylabizując, całymi Wyrazami,

- zniekształcając Wyrazy, poprawnią poprawnie i ńnnie.
- w wolnym tempią W prawidłowym tempią w bardzo dobrym tempie.

3.czytanie ze zrouuńienlem: nie rozumie treści czytanego tekstu, częściowo rozumie czytany teks!
W pelni rozumie czytany tekst.

4. ortografia:
. przepisując tekt: popełnia liczne błędy, czasami popełnia błędy, przepisuje bezbłędnie;
. pisząc z pamięci: popełnia liczne błędy, czasami popełnia błędy, pisze bezbłędnie;

5. staona gfaficzna pisma:

. nie zachowuje kształtu liter, zachowuje prawidlowy kztaft liter.

. nie mieści się w |iniach, mieści się w liniach.
r pisze w bardzo Wolnym tempią pisze W dobrym tempie, pisze W srybkim tempie;
. pisze nieestetycznią mało starannią starannie, bardzo starannie.

EDUXAOA PMYRODN|CZA
1.Posiadana Wiedza ogó|na dotycząca śWiata przyrody: słaba, przeciętna rozległa;

z.Aktywność: nie podejmuie żadnych działań, podejmuje się niektórych działdń, projektuje i organizuie Masne
dzialania na rzecz środowiska.
EDUKAOA MATEMAWCZNA \
1.Technika f achunkowa:

. dodaje w zakresie ......-..-...-.... W obliczeniach: pomaga sobie konkretami, z trudnością liczy W pamięci,

sprawnie liczy W pamięci,

. odejmuje w zakresie ..,...,.....,.... W obliczeniach: pomaga sobie konkretami, z trudnością liczy w pamięci

sprawnie liczy W pamieci.

. prostych : nie potrafi samodzielnie rożWiązać zadania tektowegą rozwiązuje pod kierunkiem
naucryciela, rozwiązuje samodzielnie i poprawnie zadania tekstowe. ,

o złożonych: nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadania tekstowego, rozwiązuje pod kierunkiem
nauczyciela, rozwiązuje samodzielnie i poprawnie zadania tekstowe.

3. Umie|ętnofui 8eometryclne: nie rozróżnia figur geometrycznych, myli nazwy figur geometrycznych,

zna figury geometryczne.
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4. WykorzYstanle Wiedzy w praktyce(obliczenia zegarowe, daty, mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężnel:

nie radzi sobie W sytuacjach praktycznych, nie zawsze radzi sobie W sytuacjach praktycznych, bez problemóW

radzi 5obie W sytuacjach praktycznych.

EDUKAcJA PLASTYCZNĄ TECHNlCZNA
. prace plastyczne są : mało estetyczne i nie zawsze zgodne z tematem, estetyczne z uwzględnieniem

tematu, estetyczne z ory8inalnym itwórczym ujęciem tematu.
. niechętnie majsterkuje i konstruuje; chętnie majsterkuje i konstruuje, Iecz nie zawsze pamięta o

Zasadach bezpiecżeństwa; majsterkuje i konstruuje ciekawe modele pamiętając o zachowaniu zasad

beżpieczeństwa.

EDUKACJA MUZYCZNA
. niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, mało aktywnie uczestniczy w zajęciach, przejawia

dużą aktywność podczas zajęć.

. śpiewa: niechętnie, chętnie, tylko W grupie, W 8rupie i indywidualnie, indywidualnie.

EDUKACJA RUCHOWA
1.ogólna sprawność ruchowa: słaba spraWność, przeciętna sprawność, Wysoka sprawność,

2.Aktywność: mało aktywny, aktywny, bardzo aktywny.

3.Przygotowanie do zajęć (strójl : często nieprzygotowany, czasami nieprzygotowany, zawsze przygotowany.

ZAJĘClA KOMPUTEROWE
. nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie zawsze pamięta o obowiązujących zasadach, zawsze

przestrzeBa ustalonych zasad bezpieczeństWa;

. nie potrafi korzystać ż programów i gier edukacyjnych, wymaga pomocy podczas korzystania z

pro8ramóW, potrafi samodzielnie korzystać z programóW i gier edukacyjnych.

zAcHoWANlE
1.Kultura osobista: zupełnie nierozwinięta, je5zcze niezupełnie rozwinięta, dobrze rozwinięta, Wysoko

rożWinięta.

2.Współdziałanie z rówieśnikami:
. często popada w konflikty w grupie, czasami wchodzi w konflikty, z8odnie współpracuje,
. nie bierze udziału w działaniu grupy, uczestniczy w działaniach grupy, w grupie pełni rolę dominującą

i inicjuje działania grupy.

3.samodzielność: zupełnie niesamodZielny, czasami niesamodzielny, zaWsze samodzielny.

4.odrabianie prac domowych: często nie odrabia prac domowych, czasami nie odrabia prac domowych,

zawsze ma odrobione prace domowe.

5.Przestrze8anie obowiązujących norm i regul: nigdy nie przestrzega, czasami nie przestrzega, zawsze
przestrzega ustalonych norm.

RELlGlA:

J. ANGlE§Kl:

WsKAzANlA Do PRACY z DzlEcKlEM W DoMU:

Data i podpis Wychowawcy
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KARTA śnóonocznrJ ocENY oPlsoWEJ

klasa 3

lmię i nazwi5ko ucznia rok szkolny

EDUKACJA POLONlSTYCZNA

1.Mówienie:
o wypowiada się: chętnie/ niechętnie, często, czasami, rzadko.

. Wypowiedżi są: komunikatywne/ niezrozumiałą poprawne lo8icznie i gramatycznie/ niepoprawne,

adekwatne do pvtania/ nie na temat: zawsze, często, czasami.

. wypowiada się: po.iedynczymi wyrazami, prostymi zdaniami, zdaniami rozwiniętymi.

. tworzy wypowiedzi wielozdaniowe: samodzielnie, z pomocą nauczyciela, ma trudności

z konstruowaniem dluższych Wypowiedzi.

2. czytanie:
. czyta: głoskami, sylabami, Wyrazami, zdaniami.

. tekst czwa: poprawnie, płynnie, Wyraziście, popelnia błędy, W dobrym tempie, Wolno, cicho,

. cżWa (głośno icicho) ze żrozumieniem/ma trudności W zrozumieniu czytane8o tekstu; czasami, często.

. części mowy: rozpoznaje iwskazuie/ nie potrafi wyróżniać poznanych części mowy/ myli części mowy.

3. Pisanie:
. przepisuje tekst: bezbłędnie/ popelnia błędy: zazwycżaj, często, czasami,

. pisze: starannie/ niestarannie, kształtnie/ niekształtnie, czytelnie/ nieczytelnie, dba/ nie dba o

estetyczny wygląd swoich zeszytóW.

o pisze z pamięci i ze słuchu: bezblędnie/ popełnia biędy: nieliczne, liczne, bardzo liczne.

. zna istosuje W praktyc€ poznane zasady ortograficzne: zawsze, zazwyczaj, czasami, rzadko.

. potrafi układać i zapisywać kilkuzdaniowe(wielozdaniowe) Wypowiedzi na dany temat: samodZielnie,

z pomocą, ma duże trudności/ nie potrafi: czasami, zazwyczaj, często.

EDUKAOA MATEMATYCZNA
1, Dodaje iodejmuje W zakresie1oo bez przekroczenia pro8u dziesiątkowe8o: biegle, poprawnie, myli się.

2. Dodaje i odejmuje W zakresieloo z przekroczeniem progu dziesiątkowe8o: biegle, poprawnie, liczy Wolno,

popełnia błędy: czasami, często, w ogóle.

3, Mnoży idzieli W zakresie 100: bieBle, poprawnie sprawnie, mylisię: często, czasami,.

4. Zadania tekstowe (proste, złożone) rozwiązuje: §amodzielnie, z pomocą nauczyciela, nie rozwiązuje: często,

c2asami.

5. Znaki rzymskie: zna/ myli; potraf/ nie potrafi zamieniać cyfry arabskie na znaki rzymskie i odwrotnie.

6. Wykorzystanie Wiedzy W praktyce; nie radzi §obie W sytuacjach praktycznych, nie zawsze radzi sobie W

sytuacjach praktycznych, bez problemóW radzi sobie W sytuacjach praktycznych

EDUKAoA PMYRoDN|ąA
t.Posiada wiedzę o najbliższym otoczeniu: rozległą, ogólną, wycinkową.

2. Potrafi dostrze8ać zmiany zachodzące W przyrodzie W różnych porach roku i ich Wzajemne uwarunkowania:

zawsze, na o8ól, nie zawsze potrafi.

3. zna i stosuie w praktyce wiadomości i umieiętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny: zawsze,

zazwyczaj, rzadko.
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EDUKACJA PLASTYCZNĄ TECHN|CZNA
. prace p|astyczne są mało estetyczne i niezgodne z tematem, są estetyczne z Uwz8lędnieniem tematu,

są estetyąne z twÓrczym ujęciem tematu.
. nie podejmuje się działań technicznych, podejmuje się działań technicznych nie zawsze pamiętając o

zasadach bezpieczeństwa, podejmuje się działań technicznych zawsze pamiętając o zasadach
bezpieczeństwa

EDUKACJA MUZYCZNA
. niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, mało aktywnie uczestniczy w zajęciach, przejawia dużą

aktywność podczas zajęć.

. śplewa: niechętnie, chętnie, tylko w grupie, w grupie i indywidualnie, indywidualnie.

EDUKAOA RUCHOWA
. ogólna sprawność ruchowa: s|aba sprawność, przeciętna sprawność, dobra sprawność.
. aktywność: mało aktywny, aktywny, bardzo aktywny.
. przygotowanie do zajęć (strój) : często nieprzygotowany, czasami nieprzygotowany, zawsze

przygotowany.

ZAJĘClA KOMPUTEROWE
. nie przestrzega zasad beżpieczeństwa, nie zawsze pamięta o obowiązu.iących zasadach, zawsze

prze5trzega ustalonych za5ad bezpieczeństWa;

. nie potrafi korzystać z programów i gier edukacyjnych, wymaga pomocy podczas korzystania z

programów , potrafi samodzielnie korzystać z programów i 8ier edukacyjnych.

zAcHoWANlE
1.Kultura osobi§ta: jeszcze niezupełnie rozwinięta, dobrze rozWinięta, Wysoko rozwinięta.

2.Wspódzialanie z rówieśnikami;
. cżęsto popada w konflikty w grupie, czasami wchodzi w konflikty, zgodnie współpracuje.

. nie bierze udziału v/ dzialaniu grupy, uczestniczy w działaniach grupy, w grupie pełni rolę dominującą

i inicjuje działania grupy.

3.Praca na zajęciach:

. pracuje samodżi€lnie/z pomocą; jest skoncentrowany/rozprasza się; doprowadza prace do końca/nie

kończy zadania, przeryWa pracę;

o pracuje w bardzo dobrym tempie/ dobrym tempie/ Wolnym tempie/ W tempie zróżnicowanym;

4.odrabianie prac domowych; często nie odrabia prac domowych, czasami nie odrabia prac domowych,

zawsze ma odrobione prace domowe.

5.Przestrze8anie obowiązuiących norm i retuŁ nigdy nie przestrzega, czasami nie przestrzega, zawsze

przestrzega ustalonych norrn.

J. ANGlEL§Kl:

RELlGlA:

WsKAzANlA Do PRACY z DzlEcKlEM W DoMU:

Data i podpis WychowaWcy


