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ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§1 

 
 

1. WEWNATRZSZKOLNE OCENIANIE I (WO I) oparte jest na rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz 20 sierpnia 2010 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

2. W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa z zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych, określająca wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia, 

wynikające z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania, uwzględniająca 

osiągnięcia indywidualne dziecka. 

 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych śródrocznej i rocznej oraz końcowej oceny klasyfikacyjnej  

z zachowania, z zastrzeżeniem ocen z religii/etyki , które są ocenami wystawianymi  

w skali 6 – 1. 

 

4. 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.  

 

3) 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.  

 

4) Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania             

i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki 

w klasach IV-VI szkoły podstawowej.  

 

5. W pierwszym etapie kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, ocena klasyfikacyjna 

śródroczna i roczna oraz ocena z zachowania jest oceną opisową, która obejmuje opis 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

1) Umiejętności polonistycznych. 

2) Umiejętności matematycznych. 

3) Umiejętności społeczno-przyrodniczych. 

4) Umiejętności artystycznych. 

5) Umiejętności języka angielskiego. 

6) Umiejętności komputerowych. 

7) Rozwoju fizycznego. 
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6. W bieżącym ocenianiu klas I – III ustala się następującą skalę punktową: 

 

1p. 

2p. 

3p.  

4p.  

5p.  

6p.  

 

1) Zapis w dzienniku przyjmuje się w postaci punktów. 

 

7. Ramowe kryteria odpowiadające skali punktowej wyrażonej cyframi: 

6pkt.  

1) Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe 

danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności  

i zainteresowania.  

2) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny 

edukacyjnej. 

3) Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje problemy wykraczające poza program 

nauczania.  

4) Uczestniczy w konkursach i osiąga w nich znaczące wyniki. 

5pkt.  

1) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

danej dziedziny edukacyjnej.  

2) Bardzo dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania. 

3)  Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych 

sytuacjach.  

4pkt. 

1) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności z niewielkimi brakami określone 

programem nauczania. 

2) Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych. 

3) Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

3 pkt  

1) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w nie pełnym zakresie. Umiejętności 

wymagają ćwiczeń, a wiadomości uzupełnień,. 
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2) Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne  lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności.  

2 pkt   

1) Uczeń ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Braki te mogą 

znacznie utrudniać uczniowi opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z danej 

dziedziny edukacyjnej. 

2) Rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

             o niewielkim stopniu trudności.  

1 pkt 

 

1) Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności z danej dziedziny przewidzianej  

w podstawie programowej, a wynikłe braki uniemożliwią kontynuację nauki w klasie 

programowo wyższej. 

 

8. Ocenę opisową wystawia nauczyciel słownie na  pierwsze półrocze, a pisemnie na 

koniec roku szkolnego -  na podstawie bieżących ocen punktowych z zakresu osiągnięć 

uczniów w: 

 

1) Czytaniu – ( sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, 

rozumienie tekstu, inne walory). 

2) Mówieniu i słuchaniu (forma i sposób wypowiedzi, np, wyrazami, zdaniami, logika 

wypowiedzi, trafność, samodzielność wyrażania myśli, uzasadnianie, uogólnianie). 

3) Wygłaszaniu tekstów z pamięci ( poprawność, długość i trudność językowa tekstów, 

recytacja, własna interpretacja i prezentacja utworu). 

4) Pisaniu (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, pisanie 

ze słuchu, rozmieszczenie tekstu na stronicy, swoich wypowiedzi, redagowanie  

i pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, życzenia, opis). 

5) Liczeniu (pojęcie liczby, znajomość cyfr, technika rachunkowa w zakresie działań 

arytmetycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie; rozwiązywanie zadań 

tekstowych, logiczne myślenie, wiadomości i umiejętności praktyczne w 

poszczególnych latach nauki, np. odczytywanie godzin na  zegarze, odczytywanie 

wskazań termometru, odczytywanie rozkładu jazdy autobusów, mierzenie, ważenie). 

6) Wiadomościach i umiejętnościach środowiskowo - przyrodniczych (orientacja  

w środowisku społeczno - przyrodniczym, umiejętność dokonywania obserwacji, 

aktywność badawcza, umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce). 

7) Umiejętnościach muzycznych i artystyczno - technicznych (aktywność twórcza  

i odtwórcza, estetyka wykonywania prac, kończenie prac, udział   w  konkursach). 

8) Sprawności ruchowej (przygotowanie i chęć uczestnictwa w zajęciach, poprawne 

wykonywanie zadań,  indywidualne i zespołowe osiągnięcia). 

9) Umiejętnościach posługiwania się komputerem i obsługi prostych programów 

komputerowych, a także umiejętnościach pozyskiwania informacji z Internetu. 

 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
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możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii.  

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia  ustalenie śródrocznej, 

rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

10. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ze sprawdzianów pisemnych. 

 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne i inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana 

uczniowi oraz zazwyczaj na comiesięcznych konsultacjach jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

 

12. Ocena z zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. Ustala ją nauczyciel –

wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

13. Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 

podczas zajęć i poza klasą. 

 

14. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

 

1) Postawy ucznia (pilność, systematyczność, obowiązkowość). 

2) Współdziałanie w grupie (koleżeństwo, umiejętność współpracy, chęć niesienia 

pomocy). 

3) Przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole (zdyscyplinowanie, podporządkowanie 

się ustalonym regułom i normom). 

4) Kulturę osobistą. 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

6) Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

7) Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

8) Aktywność i zaangażowanie w życie szkoły (uczestniczy w zawodach, konkursach  

i imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych). 

 

15. W przypadku, gdy uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

wymagania dostosowane są do jego indywidualnych potrzeb. 

 

1) W pracy z uczniem na zajęciach nauczyciel uwzględnia: 

a) wskazania poradni pedagogiczno –psychologicznej; 

b) własne obserwacje; 

c) wskazania lekarza specjalisty. 

 

2) Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia 

(indywidualizacja): 

a) -dostosowanie czasu trwania zadań do możliwości skupienia uwagi ucznia; 

b) -częste monitorowanie pracy ucznia i przywoływanie jego uwagi; 

c) -dopilnowanie ucznia, aby sprawdził wykonaną pracę; 

d) -podział sprawdzianów na mniejsze partie; 

e) -dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia; 

f) -ograniczenie (zmniejszenie) wielkości przepisywanego fragmentu; 
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g) -formułowanie konkretnych oczekiwań w stosunku do ucznia; 

h) -zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac; 

i) -zwracanie uwagi i nagradzanie wysiłku ucznia. 

 

3) Indywidualizacja pracy domowej: 

a) -wybiórcze czytanie (czytanie fragmentów tekstu); 

b) -zadawanie zadań o mniejszym stopniu trudności; 

c) -zadawanie mniejszych partii materiału. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W OCENIANIU W KLASACH I -III 

 

§2 

 

KLASA I 

 

 

1. UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE 

 

Uczeń:  

 

1) Mówienie i słuchanie. 

a) słucha wypowiedzi innych osób; 

b) słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i rówieśników; 

c) wypowiada się pełnymi zdaniami; 

d) swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dzieciom; 

e) prowadzi rozmowy z nauczycielem i rówieśnikami 

f) opowiada o zdarzeniach i zaobserwowanych zjawiskach na podstawie 

pojedynczych obrazków i historyjek obrazkowych; 

g) opowiada treści wysłuchanych i przeczytanych utworów; 

h) bierze udział w grach dramowych obejmujących rozmowę  

i działanie; 

i) recytuje utwory poetyckie. 

 

2) Czytanie i opracowywanie tekstów: 

a) dokonuje analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów; 

b) czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty drukowane i pisane; 

c) czyta cicho ze zrozumieniem wyrazy i zdania; 

d) czyta z podziałem na role proste teksty; 

e) potrafi wyodrębnić w utworze bohaterów, wydarzenia, określić miejsce akcji  

i nastrój; 

f) potrafi wyszukać w tekście fragmenty odnoszące się do ilustracji. 

 

3) Pisanie: 

a) kreśli linie proste w różnym położeniu, łuki, koła, spirale; 

b) odwzorowuje znaki literopodobne; 

c) poprawnie odtwarza kształty liter i ich połączenia w wyrazach; 



 

7 

 

d) płynnie, czytelnie, estetycznie i bezbłędnie przepisuje wyrazy  

i zdania; 

e) układa i pisze zdania z rozsypanek wyrazowych; 

f) zbiorowo redaguje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany temat; 

g) potrafi podpisać ilustrację lub rysunek; 

h) zbiorowo tworzy listy i życzenia; 

i) potrafi adresować list. 

 

4) Ortografia:  

a) zna znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, pytajnik, pauza, wykrzyknik; 

b) stosuje wielką literę na początku zdania, w pisowni imion, nazwisk, znanych 

nazw miast, ulic i innych nazw geograficznych; 

c) potrafi przenosić części wyrazów w związku z podziałem na sylaby; 

d) pisze z pamięci wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa; 

e) pisze z pamięci i przepisuje z uzupełnianiem wyrazy i zdania  

o pisowni niezgodnej z brzmieniem wyrazu, po uprzednim wyjaśnieniu ich 

pisowni. 

 

5) Gramatyka: 

 

a)  rozróżnia litery i głoski; 

b)  rozróżnia samogłoski i spółgłoski; 

c) zna i pisze dwuznaki; 

d) rozpoznaje i buduje zdania pojedyncze; 

e) rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące  

i wykrzyknikowe. 

 

2. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE 

Uczeń: 

1) klasyfikuje przedmioty wg ich cech; 

2) wyróżnia zbiory  przez podanie warunku lub wyliczenie elementów; 

3) porównuje liczebności zbiorów; 

4) liczy w zakresie 20 z użyciem liczebników głównych i porządkowych; 

5) porównuje liczby; 

6) porządkuje liczby według podanych warunków; 

7) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10; 

8) rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe różnymi metodami i sposobami; 

9) układa zadania tekstowe do danych sytuacji, ilustracji, formuł matematycznych;  

10) rozróżnia i nazywa figury geometryczne: trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat; 

11) praktycznie bada własności tych figur; 

12) mierzy i porównuje długości;  

13) różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; 

14) odmierza płyny kubkiem i miarką litrową; 

15) zna pojęcia złoty i grosz – jako jednostki monetarne; 

16) dokonuje obliczeń pieniężnych; 

17) odczytuje godziny na zegarze; 

18) zna kolejność pór roku, dni tygodnia; 

 

 

3. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – PRZYRODNICZE 

Uczeń:  

1) umie zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku; 
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2) rozpoznaje i nazywa kilka gatunków roślin i zwierząt  z najbliższego otoczenia; 

3) wie, jak opiekować się roślinami i zwierzętami;  

4) rozumie konieczność ochrony środowiska; 

5) zna podstawową strukturę rodziny, nazywa jej członków; 

6) wie, w jakim zawodzie pracują jego rodzice; 

7) zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn). 

 

4. UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNO - TECHNICZNE 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE 

Uczeń: 

1) potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia obserwacje, 

nastroje, treści utworów literackich i muzycznych; 

2) potrafi wyróżnić części postaci ludzkiej, zwierzęcej i roślin,  

3) potrafi określić cechy przedmiotu (kształt, barwę, fakturę); 

4) potrafi posłużyć się linią i plamą, jako środkami wypowiedzi plastycznej; 

5) potrafi modelować w plastelinie; 

6) wie, jak przygotować stanowisko pracy i jak je uporządkować po zakończeniu pracy; 

7) zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami; 

8) utrzymuje czystość i porządek w miejscu pracy; 

9) zna różne sposoby łączenia materiałów; 

10)  umie organizować warsztat własnej pracy; 

11)  stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne; 

12)  zna urządzenia techniczne powszechnego użytku; 

13)  rozumie potrzebę podziału pracy między ludźmi, umie pracować w zespole; 

14)  zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przestrzega ich. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

1) poprawnie śpiewa poznane piosenki; 

2) umie zastosować naturalny akompaniament (klaskanie, tupanie itp.) do piosenek  

i zabaw; 

3) gra na instrumentach perkusyjnych; 

4) potrafi świadomie i aktywnie słuchać muzyki. 

 

5. ROZWÓJ FIZYCZNY 

Uczeń: 

1) starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; 

2) zna i stosuje przepisy poznanych gier i zabaw ruchowych; 

3) umie rywalizować podczas gier i zabaw ze współzawodnictwem; 

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw. 

 

6. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

Uczeń: 

1) przestrzega ustalonych zasad podczas pracy przy komputerze; 

2) radzi sobie z obsługa myszy i klawiatury; 

3) wykonuje czynności w programie TuxPaint (używa różne narzędzia); 

4) potrafi korzystać z wybranych gier i zabaw multimedialnych; 
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 §3 

 

KLASA II 

 

 

 

1. UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE 

Uczeń:  

1) Mówienie i słuchanie. 

a) słucha wypowiedzi innych osób; 

b) słucha tekstu czytanego przez nauczyciela i rówieśników; 

c) rozumie sens wypowiedzi; 

d) potrafi poprawnie, w rozwiniętej, uporządkowanej formie wypowiadać się na 

temat przeżyć i własnych doświadczeń; 

e) opowiada o zdarzeniach i zaobserwowanych zjawiskach; 

f) opowiada treści wysłuchanych i przeczytanych utworów; 

g) kulturalnie prowadzi rozmowę; 

h) poprawnie recytuje utwory poetyckie i fragmenty prozy. 

 

2) Czytanie i opracowywanie tekstów: 

a) czyta teksty poprawnie i wyraziście; 

b) czyta z podziałem na role; 

c) umie czytać cicho ze zrozumieniem, 

d) czyta czasopisma i książki dla dzieci; 

e) wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat; 

f) wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi; 

g) wyróżnia w utworach literackich opowiadania, opisy i dialogi; 

h) umie określić nastrój w utworze; 

i) odróżnia poezję od prozy. 

 

3) Pisanie: 

a) płynnie, czytelnie, estetycznie i bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania; 

b) umie korzystać ze słownika ortograficznego, dba o poprawność ortograficzną; 

c) potrafi napisać krótki, swobodny tekst na określony temat; 

d) potrafi napisać tekst w formie opowiadania i opisać przedmiot na podstawie 

bezpośredniej obserwacji; 

e) umie zredagować i zapisać życzenia z różnych okazji; 

f) potrafi adresować listy i karty pocztowe; 

g) stosuje poznane znaki interpunkcyjne podczas samodzielnego pisania. 

 

 

4) Ortografia: 

a) poprawnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi; 

b) poprawnie stosuje wielką literę : na początku zdań, w pisowni imion i nazwisk, 

w pisowni poznanych nazw geograficznych, w tytułach i korespondencji; 

c) pisze wyrazy z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu; 

d) umie napisać wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym; 

e) umie napisać wyrazy z zakończeniami :-ów, -ówka, -ówna; 

f) umie napisać wyrazy z rz wymiennym, rz po spółgłoskach, 

 rz niewymiennym; 

g) umie napisać poznane wyrazy z h oraz z ż wymiennym i nie wymiennym; 
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h) umie napisać poznane wyrazy z ą, ę; 

i) umie napisać wyrazy, w których występuje zanik dźwięczności; 

j) umie napisać nie z poznanymi częściami mowy; 

k) pisze z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty obejmujące poznany 

materiał ortograficzny; 

l) pisze ze słuchu jako sprawdzian. 

5) Gramatyka: 

a) rozpoznaje w zdaniu wyrazy, w wyrazach sylaby, w sylabach – samogłoski  

i spółgłoski; 

b) rozpoznaje rzeczowniki jako wyrazy oznaczające osoby, rzeczy, rośliny  

i zwierzęta;  

c) rozpoznaje czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; 

d) określa liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników i czasowników; 

e) określa rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej; 

f) rozpoznaje przymiotniki jako wyrazy określające rzeczowniki; 

g) określa liczbę pojedynczą i mnogą przymiotnika; 

h) rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe. 

6) Słownictwo, frazeologia, składnia: 

a) umie poprawnie budować zdania tak, aby trafnie wyrażały jego myśli; 

b) umie rozwijać zdania pojedyncze; 

c) potrafi przekształcić zdanie pojedyncze na zdanie złożone i odwrotnie; 

d) potrafi gromadzić wyrazy wokół określonego tematu; 

e) zna kolejność liter w alfabecie, potrafi ją wykorzystać w praktyce; 

f) układa zdania z podanych wyrazów ze zmianą form gramatycznych. 

 

 

2. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE 

Uczeń: 

1) potrafi klasyfikować przedmioty według podanego lub dostrzeżonego warunku; 

2) wyróżnia podzbiór, część wspólną i złączenie zbiorów; 

3) rozumie liczbę w jej podstawowych aspektach; 

4) umie zapisywać liczebniki; 

5) zna terminy : plus, minus, suma, składniki, różnica, odjemna, odjemnik, iloczyn, 

czynniki, iloraz, dzielna, dzielnik (bez obowiązku ich stosowania); 

6) umie rozłożyć liczby na składniki; 

7) umie wyodrębnić dziesiątki i jedności w liczbie dwucyfrowej; 

8) rozumie, że dodawanie i odejmowanie to działania wzajemnie odwrotne; 

9) umie porządkować liczby według podanych warunków; 

10) oblicza sumy i różnice liczb w zakresie 100 wybranym sposobem; 

11) umie porządkować liczby według podanych warunków; 

12) umie porównywać liczby na osi liczbowej i z użyciem znaków :<,>,=. 

13) rozumie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne; 

14) umie mnożyć i dzielić w zakresie 100;  

15) stosuje przemienność i łączność mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem 

dodawania dla ułatwienia sobie obliczeń; 

16) zna rolę nawiasu w obliczeniach matematycznych; 

17) zna i stosuje umowy dotyczące kolejności wykonywania działań; 

18) rozumie pojęcia dotyczące porównywania różnicowego; 

19) umie wymienić liczby parzyste i nieparzyste; 

20) umie przeczytać i zapisać cyfry rzymskie od I do XII;  

21) umie przeczytać i zapisać liczby trzycyfrowe;  

22) umie wyróżnić w zadaniu : dane, szukane i dostrzec związki między nimi; 
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23) umie przedstawić rozwiązanie zadania za pomocą liczmanów, na rysunku, w postaci 

schematu lub formuły matematycznej; 

24) umie ułożyć zadanie do podanej sytuacji, rysunku, schematu, formuły 

matematycznej; 

25) umie rozwiązywać zadania tekstowe proste i złożone; 

26) rozpoznaje poznane figury w otoczeniu, na modelach i rysunkach; 

27) rozpoznaje kształt odcinka; 

28) rozpoznaje odcinki prostopadłe i równoległe; 

29) zna jednostki miary, ich skróty oraz związki między nimi; 

30) zna różne rodzaje termometrów i umie odczytać ich wskazania; 

31) zna nazwy dni tygodnia i miesięcy; 

32) zna pory roku i nazwy odpowiadających im miesięcy; 

33) umie poprawnie zapisać i przeczytać daty; 

34) umie korzystać z kalendarza; 

35) umie odczytać, zapisać i ustawić na zegarze godziny i minuty; 

36) umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące miar. 

 

 

 

3. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO - PRZYRODNICZE 

Uczeń:  

1) rozumie pojęcia :zakład przemysłowy, urząd, zakład usługowy, handel; 

2) potrafi podać nazwy zawodów ludzi pracujących na wsi i w mieście; 

3) potrafi wysłać list;  

4) wie, jakie sprawy można załatwić na poczcie; 

5) wie, czym różni się zabudowa miejska od wiejskiej; 

6) zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować; 

7) potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin; 

8) zna czynniki warunkujące rozwój roślin; 

9) potrafi wymienić nazwy kilku zwierząt – szkodników i sprzymierzeńców człowieka, 

żyjących w ogrodzie i w sadzie; 

10) potrafi wymienić części składowe kwiatu; 

11) potrafi odróżnić drzewo od krzewu; 

12) zna nazwy niektórych owoców, drzew i krzewów uprawianych w sadach; 

13) zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców; 

14) zna niektóre rośliny i zwierzęta żyjące na łące; 

15) umie wymienić nazwy zwierząt hodowanych w Polsce; 

16) rozumie pojęcie jajorodność i żyworodność; 

17) potrafi w znanej sobie okolicy wskazać wschód, zachód, północ i południe; 

18) wie, jakie są elementy pogody, 

19) zna nazwy kilku miast i wsi położonych najbliżej swojej miejscowości; 

20) potrafi określić krajobraz swojej okolicy; 

21) potrafi wymienić elementy pogody w różnych porach roku; 

22) wie, jak zachowywać się na drodze z chodnikiem i bez chodnika; 

23) zna zasady przechodzenia przez jezdnię; 

24) zna niektóre znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne; 

25) wie, jakie warzywa i owoce uprawia się w najbliższej okolicy; 

26) zna wartości odżywcze warzyw i owoców; 

27) wie, jakie produkty są pochodzenia zwierzęcego. 
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4. UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNO - TECHNICZNE 

Uczeń: 

1) potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia obserwacje, 

nastroje, treści utworów literackich i muzycznych; 

2) potrafi wyróżnić części postaci ludzkiej, zwierzęcej i roślin, nazywa ich kształty, 

proporcje i barwy; 

3) potrafi określić cechy przedmiotu (kształt, barwę, fakturę); 

4) potrafi posłużyć się linią i plamą, jako środkami wypowiedzi plastycznej; 

5) potrafi modelować w plastelinie; 

6) potrafi przedstawić środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny 

(zachowując rytm i symetrię); 

7) zna barwy podstawowe i pochodne, barwy zimne i ciepłe; 

8) rozumie pojęcia: malarz, malarstwo, dzieło sztuki, oryginał, kopia, reprodukcja, 

rzeźba, rzeźbiarz, scenograf, scenografia, architektura; 

9) zna niektóre techniki malarskie i potrafi się nimi posłużyć; 

10) wie, jak przygotować stanowisko pracy i jak je uporządkować po zakończeniu pracy; 

11) zna budowę i zasadę działania wykorzystywanych narzędzi; 

12) zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami; 

13) utrzymuje czystość i porządek w miejscu pracy; 

14) umie dobrać właściwe materiały do wykonywanej pracy; 

15) umie dobrać właściwe narzędzia do wykonywanej pracy; 

16) zna różne sposoby łączenia materiałów; 

17) umie organizować warsztat własnej pracy; 

18) stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne; 

19) zna urządzenia techniczne powszechnego użytku; 

20) rozumie potrzebę podziału pracy między ludźmi, umie pracować w zespole; 

21) poprawnie śpiewa poznane piosenki; 

22) umie zastosować naturalny akompaniament (klaskanie, tupanie itp.) do piosenek  

i zabaw; 

23) gra na instrumentach perkusyjnych; 

24) tworzy inscenizacje ruchowe do piosenek; 

25) reaguje ruchem na sygnały muzyczne i pauzy w muzyce; 

26) umie zaimprowizować melodię i rytm do tekstów literackich; 

 

5. ROZWÓJ FIZYCZNY 

Uczeń: 

1) starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; 

2) wie, jaki wpływ mają zabawy i gry na rozwój psychomotoryki; 

3) zna i stosuje przepisy poznanych gier i zabaw ruchowych; 

4) umie dopasować rodzaj wypoczynku do pogody; 

5) zna zasady hartowania organizmu, wie jak ubrać się zależnie od pogody; 

6) umie rywalizować podczas gier i zabaw ze współzawodnictwem; 

7) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw. 

 

6. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

Uczeń: 

3) przestrzega ustalonych zasad podczas pracy przy komputerze; 

4) umie zapisać i odtworzyć wynik swojej pracy; 

5) wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzenia swoich zainteresowań; 

6) umie napisać prosty tekst; 

7) rysuje za pomocą poznanych narzędzi; 
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8) umie posłużyć się przeglądarką internetową. 

 

 

§4 

 

KLASA III 

 

 

1. UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE 

Uczeń:  

1) Mówienie i słuchanie: 

a) potrafi słuchać, rozumie sens wypowiedzi; 

b) potrafi poprawnie, w rozwiniętej uporządkowanej formie wypowiadać   się na temat 

przeżyć i własnych doświadczeń, zdarzeń, zjawisk; 

c) powiada treści wysłuchanych przeczytanych utworów; 

d) poprawnie recytuje utwory poetyckie i fragmenty prozy. 

 

2) Czytanie i opracowywanie tekstów: 

 

a) czyta teksty poprawnie i wyraziście, również z podziałem na role; 

b) umie czytać cicho ze zrozumieniem, zdaje sprawę z treści przeczytanego   utworu; 

c) wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat; 

d) wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi; 

e) wyróżnia w utworach literackich opowiadania, opisy i dialogi; 

f) odróżnia poezję od prozy. 

 

3) Pisanie: 

 

a) przepisuje wyrazy i zdania płynnie, czytelnie, estetycznie i bezbłędnie; 

b) umie korzystać ze słownika ortograficznego, dba o poprawność  ortograficzną; 

c) potrafi napisać krótki, swobodny tekst na określony temat; 

d) potrafi napisać tekst w formie opowiadania i opisać przedmiot na podstawie 

bezpośredniej obserwacji; 

e) umie zredagować i zapisać życzenia z różnych okazji; 

f) rozpoznaje różne formy wypowiedzi pisemnej: list, opowiadanie, opis, zaproszenie, 

ogłoszenie, zawiadomienie; 

g) potrafi adresować listy i karty pocztowe; 

f) stosuje poznane znaki interpunkcyjne. 

 

4) Ortografia: 

 

a) poprawnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi; 

b) poprawnie stosuje wielką literę; 

c) zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne w pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, 

h, ą, ę; 

d) umie napisać wyrazy, w których występuje zanik dźwięczności; 

e) umie napisać „nie” z poznanymi częściami mowy; 

f) stosuje poznane skróty; 

g) umie pisać z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w zakresie opanowanego 

słownictwa. 
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5) Gramatyka: 

a) rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki; 

b) określa czas, osobę i liczbę czasowników; 

c) określa liczbę i rodzaj rzeczowników, przymiotników, stopniuje przymiotniki; 

d) poprawnie stosuje przyimki i spójniki w wypowiedziach ustnych i pisemnych; 

e) rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe, rozkazujące. 

 

6) Słownictwo, frazeologia, składnia: 

 

a) poprawnie buduje zdania; 

b) rozwija zdania pojedyncze, przekształca je na złożone i odwrotnie; 

c) potrafi gromadzić wyrazy wokół określonego tematu; 

d) zna kolejność liter w alfabecie, potrafi ją wykorzystać w praktyce; 

e) potrafi korzystać z literatury w celu poszerzenia informacji; 

f) potrafi formułować pytania. 

 

2. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE 

Uczeń:  

1) Treści społeczne: 

 

a) zna pracę rolnika w różnych porach roku; 

b) wie, na czym polega przyrodnicze i gospodarcze znaczenie lasu, zna pracę leśnika; 

c) zna zasady bezpiecznego zachowania w lesie; 

d) potrafi wymienić nazwy obecnych i dawnych maszyn i narzędzi rolniczych; 

e) zna historię rybołówstwa. 

 

2) Treści przyrodnicze: 

a) zna nazwy zbóż, roślin okopowych i oleistych uprawianych w Polsce; 

b) potrafi wymienić etapy rozwoju roślin zbożowych; 

c) umie scharakteryzować zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w  różnych 

porach roku; 

d) podaje przykłady zależności pokarmowych; 

e) potrafi wymienić produkty pochodzenia roślinnego; 

f) zna warunki życia zwierząt i roślin w lesie; 

g) zna warstwową budowę lasu; 

h) zna stany skupienia wody; 

i) wie na czym polega obieg wody w przyrodzie; 

j) zna rodzaje zbiorników wodnych; 

k) zna pojęcia: rzeka, źródło, koryto, brzeg prawy, brzeg lewy, dopływ, ujście; 

l) wie, jak człowiek wykorzystuje wodę; 

ł) zna przyczyny i skutki występowania powodzi; 

m) wymienia przyczyny zanieczyszczenia wód i sposoby oczyszczania; 

n) zna niektóre gatunki zwierząt i roślin wodnych i wodno-lądowych. 

 

3) Treści geograficzne: 

 

a) wskazuje główne kierunki na mapie Polski; 

b) potrafi czytać legendę mapy; 

c) potrafi wskazać na mapie granice Polski; 

d) rozumie pojęcia: miejscowość, gmina, powiat, województwo, kraj; 

e) wskazuje na mapie krainy geograficzne Polski; 
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f) zna pojęcia: góra, szczyt, zbocze, kotlina, skała, łańcuch górski, brzeg, plaża, 

falochrony, wydmy; 

g) rozumie pojęcie obiekt zabytkowy; 

h) rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego; 

 

4) Treści komunikacyjne: 

 

 

a) zna podstawowe przepisy ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów; 

b) zna środki transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i powietrznego; 

c) rozumie znaczenie pracy kierowcy, kolejarza, marynarza, rybaka, lotnika; 

 

5) Treści zdrowotne: 

 

a) rozumie zasady bezpiecznego korzystania z miejsc wypoczynku w lesie w górach i 

nad wodą; 

b) rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku. 

 

 

3. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE 

 

Uczeń:  

1) Liczby i ich własności: 

 

a) odczytuje i zapisuje cyframi i słownie liczby w zakresie 1000; 

b) zna nazwy liczb w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu; 

c) praktycznie rozumie i stosuje system dziesiątkowy i pozycyjny; 

d) rozróżnia pojęcia: liczba, cyfra; 

e) czyta i zapisuje liczby rzymskie od I do XX; 

f) dokonuje porównywania liczb, porządkuje liczby według podanego warunku (w 

zakresie 1000); 

g) sprawnie dodaje i odejmuje wybranym sposobem liczby jedno i dwu cyfrowe; 

h) rozumie związek między dodawaniem i odejmowaniem, mnożeniem  

i dzieleniem; 

i) stosuje w obliczeniach poznane własności dodawania i odejmowania, mnożenia i 

dzielenia; 

j) zna kolejność wykonywania działań; 

k) biegle mnoży liczby jednocyfrowe i dzieli przez liczby jednocyfrowe  

w zakresie 100; 

l) praktycznie stosuje w obliczeniach rozdzielność mnożenia względem dodawania i 

odejmowania; 

ł) rozróżnia terminy: o tyle więcej/mniej, tyle razy więcej/mniej i kojarzy je z 

właściwymi działaniami; 

m) wykonuje dzielenie z resztą; 

n) dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w pamięci liczby w zakresie 100 wybranym 

sposobem; 

o) rozumie pojęcia: połowa, ćwierć, półtora w odniesieniu do jednostek miar; 
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2) Zadania tekstowe: 

 

a) umie samodzielnie ułożyć i rozwiązać zadanie jednodziałaniowe wybraną metodą i 

sposobem; 

b) umie, przy pomocy nauczyciela lub samodzielnie rozwiązać i ułożyć zadanie 

złożone; 

c) umie przeczytać ze zrozumieniem zadanie tekstowe i wskazać w nim dane, szukane 

i związki między nimi; 

e) umie znaleźć różne sposoby rozwiązania tego samego zadania. 

 

3) Geometria: 

 

a) rozróżnia odcinki prostopadłe i równoległe; 

b) rysuje odcinki i mierzy je z podaną dokładnością; 

c) oblicza długość łamanej; 

d) zna własności podstawowych figur geometrycznych; 

e) oblicza obwody podstawowych figur geometrycznych wybranym sposobem; 

f) oblicza długość boku wybranej figury, mając dany obwód i długość pozostałych 

boków; 

 

4) Jednostki miary, wagi, czasu i pieniędzy, temperatura, kalendarz: 

 

a) zna jednostki czasu i ich skróty, potrafi je przeliczać; 

b) umie odczytać wskazania zegara w systemach 12-to i 24 godzinnym; 

c) zna jednostki długości i ich skróty, umie je przeliczać; 

d) zna jednostki masy i ich skróty, umie je przeliczać; 

e) zna jednostki monetarne i ich skróty, umie je przeliczać; 

f) potrafi wyrazić wynik pomiaru masy, długości, czasu i obliczeń pieniężnych w 

postaci wyrażenia jednomianowanego lub dwumianowanego; 

g) stosuje w praktyce wiadomości dotyczące jednostek miar, obliczeń zegarowych i 

kalendarzowych; 

 

 

4. UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNO-TECHNICZNE 

Uczeń:  

 

1) Organizacja pracy: 

 

a) umie przygotować stanowisko pracy i uporządkować je po zakończeniu działań; 

b) zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami; 

c) umie dobrać właściwe materiały i narzędzia do wykonywanej pracy; 

d) rozumie konieczność oszczędnego gospodarowania materiałami; 

e) umie pracować w zespole; 

f) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy; 

g) umie udzielić pierwszej pomocy przy skaleczeniu; 

 

2) Informacja techniczna: 

 

a) zna znaczenie linii ciągłej i przerywanej w rysunku technicznym; 

b) rozumie objaśnienia w rysunku technicznym; 

c) potrafi działać zgodnie z instrukcją; 

d) zna wybrane znaki drogowe; 
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3) Materiałoznawstwo: 

 

a) umie nazywać materiały których używa do pracy, zna ich podstawowe właściwości; 

b) zna pojęcia: surowiec, półfabrykat, wyrób gotowy; 

c) zna wartości odżywcze owoców i warzyw i wie, jak można je przetwarzać. 

 

4) Narzędzia i urządzenia techniczne: 

 

a) zna budowę i zasadę działania wykorzystywanych narzędzi; 

b) obsługuje pod kontrolą dorosłych proste urządzenia gospodarstwa domowego; 

c) stosuje się do nakazów związanych z obsługą urządzeń pod napięciem; 

 

5) Technologia wytwarzania: 

 

a) opanował podstawowe czynności technologiczne wymienione  

w treściach nauczania; 

b) zna różne sposoby łączenia materiałów. 

 

6) Technika wczoraj i dziś: 

 

a) zna urządzenia techniczne powszechnego użytku; 

b) wymienia kilka wielkich wynalazków technicznych; 

c) stara się w miarę możliwości korzystać z komputera; 

d) wie, jak może się przyczynić do ochrony najbliższego środowiska; 

e) zna zawody wykonywane przez najbliższych członków rodziny; 

f) zna terminy: praca, narzędzia pracy, zakład pracy, kwalifikacje zawodowe. 

 

 

7) Edukacja plastyczna 

 

a) potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia, 

obserwacje, nastroje, wiedzę o świecie, treści utworów literackich i muzycznych; 

b) wyróżnia części postaci ludzkiej, zwierzęcej i roślin; 

c) określa cechę przedmiotu; 

d) posługuje się linią i plamą; 

e) przedstawia środkami plastycznymi układ kompozycyjny zachowując rytm i 

symetrię; 

f) zna barwy podstawowe i pochodne, zimne i ciepłe; 

g) rozumie pojęcia związane z malarstwem, rzeźbą, filmem, architekturą, teatrem; 

h) zna niektóre techniki malarskie i potrafi się nimi posłużyć; 

i) modeluje w glinie lub plastelinie; 

j) zna niektóre właściwości materiałów i narządzi wykorzystywanych w pracach 

plastycznych. 

 

 

8) Edukacja muzyczna 

 

a) umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu i przy pomocy nut: 

 z akompaniamentem i a cappella; 

b) śpiewa prosty kanon dwugłosowy; 

d) rozpoznaje rytm 
2
4,  

3
4,  

4
4,  

3
8; 
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e) rozpoznaje budowę AB, ABA, rondo muzyczne; 

f) zna podstawowe znaki muzyczne; 

g) rozróżnia 4 rodzaje głosów ludzkich; 

h) umie zatańczyć walca lub inne poznane w klasach I – III tańce; 

i) układa prosty akompaniament do piosenek i zabaw; 

j) rozpoznaje brzmienie popularnych instrumentów muzycznych; 

k) umie określić nastrój i charakter słuchanego utworu; 

l) potrafi zilustrować ruchem piosenkę oraz odegrać scenkę dramową; 

ł) rytmizuje teksty z zastosowaniem różnych środków muzycznych. 

 

5. ROZWÓJ FIZYCZNY 

Uczeń:  

 

1) Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia; 

2) Potrafi wykonać ćwiczenia korygujące postawę ciała; 

3) Rozumie wpływ, jaki mają zabawy i gry na rozwój psychomotoryki; 

4) Zna i stosuje przepisy poznanych gier i zabaw ruchowych; 

5) Umie rywalizować podczas gier i zabaw ze współzawodnictwem; 

6) Zna zasady hartowania organizmu, wie jak ubrać się zależnie od pogody; 

7) Umie dopasować rodzaj wypoczynku do pogody; 

8) Potrafi stopniować wysiłek podczas ćwiczeń fizycznych; 

9) Zna zasady higieny (osobistej, pracy i wypoczynku). 

 

6.ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

Uczeń: 

1) przestrzega ustalonych zasad podczas pracy przy komputerze; 

2) zna zasady obowiązujące w Internecie i zagrożenia wynikające z jego korzystania; 

3) korzysta z wybranego edytora graficznego; 

4) korzysta z edytora tekstu Word; 

5) umie posłużyć się przeglądarką internetową; 

6) drukuje swoje prace. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW 

O INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH 

 

§5 

 

1.Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są uczniom na 

jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku 

zajęć lekcyjnych.  

 

2. Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są rodzicom na 

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć 

lekcyjnych, i potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej zapoznanie się  

z aktami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat wymagań edukacyjnych obejmuje zakres 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia poziom 

wymagań na poszczególne oceny szkolne.  
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3.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 rezultat. Oprócz punktowego systemu oceniania nagradza 

uśmiechem, pochwałą, gestem, naklejką oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić 

czy wyeksponować. Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi 

uczniami. 

 

4. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje 

ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć 

pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji, 

z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka 

informacja wpływa pozytywnie na motywację do podejmowania dalszego wysiłku i sprzyja 

osiąganiu sukcesów przez ucznia.  

 

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu zawsze, gdy 

zajdzie taka potrzeba.  

 

6. Informacje o postępach ucznia w nauce rodzice uzyskują podczas wcześniej umówionych 

kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas konsultacji i zebrań z rodzicami 

organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym.  

 

7. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć– rodzice 

informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem.  

 

8. W przypadkach utrudnionego kontaktu z rodzicem zostanie wysłany list za potwierdzeniem 

odbioru – zaproszenie  do szkoły na indywidualną rozmowę.  

 

9. Ocenę półroczną otrzymuje uczeń i rodzic/opiekun prawny ustnie po zakończeniu 

pierwszego półrocza. 

 

10. Ocenę roczną otrzymuje uczeń i rodzic/opiekun prawny w dniu zakończenia roku  

szkolnego na świadectwie szkolnym. 

 

11. Z oceną roczną rodzic/opiekun prawny zostaje zapoznany na ogólnym zebraniu  

(lub konsultacjach)  podsumowującym pracę dydaktyczno – wychowawczą na dwa tygodnie 

przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

PROMOWANIE UCZNIA 

 

§6 

 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej jeżeli opanował sprawności i umiejętności zawarte w rozdziale II lub nieopanowanie 

ich nie uniemożliwi kontynuacji nauki w klasie programowo wyższej.  

 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

 I - III przez ucznia szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 

opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  
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Ujednolicony tekst Wewnątrzszkolnego Oceniania (WO I) został zatwierdzony 

uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10 /15/16  z dnia 31 sierpnia 2016 r.  


