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Oddział: klasa III a
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca klasy: Izabela Guzy
Obowiązkowe podręczniki i pomoce szkolne:
– zestaw: aktualne podręczniki i ćwiczenia,
– zeszyty: do edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej, oba 16 – to kartkowe
bez marginesu,
– zeszyt do korespondencji,
– zeszyt z piosenkami – kontynuacja z klasy pierwszej i drugiej
– pióro,
– dwa ołówki i gumka,
– kredki ołówkowe,
– nożyczki i klej,
– teczka plastyczna, a w niej: blok techniczny i rysunkowy biały, blok techniczny
i rysunkowy z kolorowymi kartkami oraz papier kolorowy do złożenia w klasie,
– plastelina, farby, pędzle i kubeczek do złożenia w klasie,
– po wcześniejszym poinformowaniu: bibuła i inne potrzebne pomoce plastyczne,
– 2 teczki – na sprawdziany i rysunki (do złożenia w klasie),
– strój gimnastyczny – ciemne jednobarwne spodenki lub spodnie oraz zwykły, biały
trykot bez kołnierza, guzików i nadruków.
Oceniane formy aktywności
Edukacja polonistyczna:
wypowiedzi ustne, pisanie twórcze, podstawy
gramatyki, recytacja, graficzna strona pisma,
sprawdziany przekrojowe
technika czytania, czytanie ze zrozumieniem
poprawność ortograficzna, bieżące kartkówki
Edukacja matematyczna:
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
rozwiązywanie zadań tekstowych, miary, znaki
rzymskie, obliczenia pieniężne i kalendarzowe,
figury geometryczne, sprawdziany przekrojowe
Edukacja społeczno-przyrodnicza:
wypowiedź ustna, bieżące kartkówki, sprawdziany
przekrojowe
zadania projektowe, hodowle, obserwacje
Edukacja muzyczna:
wiadomości o muzyce, poczucie rytmu, gra na
instrumencie
śpiewanie piosenek
Edukacja plastyczna i techniczna:
wykonanie prac,
wiadomości, projekt (dotyczy ed. plastycznej)
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna:
ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy
zespołowe, taniec

Częstotliwość oceniania
co najmniej 1x w semestrze
co najmniej 1x w miesiącu
co najmniej 2x w semestrze
co najmniej 2x w semestrze
co najmniej 1x w semestrze

co najmniej 1x w semestrze
co najmniej 1x w roku
co najmniej 1x w semestrze
co najmniej 3x w semestrze
co najmniej 3x w semestrze
co najmniej 1x w semestrze
co najmniej 3x w semestrze

 Jak sprawdzane są i oceniane wiadomości i umiejętności oraz praca na lekcjach?
 Codzienna praca uczniów na lekcji nagradzana jest słownie, oraz oceniana stopniami
według przyjętej skali od 6 do 1. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków „+”
i „–”. W przypadku edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej oraz wychowania
fizycznego przy ocenianiu wykonania zadania w szczególności bierze się pod uwagę
zaangażowanie oraz wkład pracy ucznia.
 Wykonanie pracy konkursowej nagradzane jest oceną celującą, która wpisana jest do
ocen z właściwej edukacji.
 Prace pisemne uczniów oceniane zgodnie z przyjętą skalą ocen. Wskazany jest pisemny
komentarz nauczyciela mający na celu zapoznanie ucznia z tym, co robi dobrze, co
wymaga poprawy oraz udzielenie mu wskazówek do dalszej nauki.
 Jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu, w którym odbywa się sprawdzian lub kartkówka, po
powrocie do szkoły pisze go indywidualnie w czasie najbliższych zajęć zespołu
dydaktyczno – wyrównawczego, chyba, że z rodzicami dokonane zostaną jakieś inne
ustalenia.
 W razie nieobecności ucznia w szkole, ma on obowiązek w terminie nie dłuższym niż
tydzień nadrobić zaległości w ćwiczeniach.
 Na życzenie uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny negatywnej z odpowiedzi,
sprawdzianu lub kartkówki opracowanej przez nauczyciela. Sprawdzian poprawia
indywidualnie we wspólnie ustalonym terminie.
 Wszystkie sprawdziany przechowywane są w teczkach uczniów. Są one udostępniane
do wglądu rodzicom po każdym sprawdzianie pisemnym. Rodzice są zobowiązani do
zapoznania się z pracą i podpisania jej oraz do zwrotu teczki w terminie do 3 dni.
Zawarte w niej prace stanowią podstawę rzetelnie sformułowanej oceny opisowej –
śródrocznej i końcowo rocznej.
 Za pięć braków zadań z zakresu edukacji polonistycznej lub matematycznej uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną. Za trzykrotny brak stroju gimnastycznego uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną z wychowania fizycznego.
 Aktywność uczniów na lekcjach jest nagradzana punktami – zebranie ustalonej liczby
punktów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, która odnotowywana
jest w wyznaczonej rubryce w dzienniku lekcyjnym przy ocenach z zachowania.
 Codziennie przy pomocy ustalonych naklejek umieszczanych na przygotowanym w tym
celu kalendarzu, oceniane jest zachowanie uczniów – pod uwagę brane jest tu właściwe
zachowanie się na zajęciach lekcyjnych: skupienie, poprawne wykonywanie poleceń,
bezpieczne zachowanie na przerwach, a także właściwa postawa w stosunku do
rówieśników – tak na lekcjach, jak i podczas przerw.
 Rodzice na bieżąco są informowani o uzyskanych przez dziecko ocenach – odbywa się
to za pośrednictwem wpisu do tabeli w zeszycie korespondencji.
 Oceny ucznia są uzasadniane rodzicom ustnie podczas konsultacji i spotkań
indywidualnych poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.
 Miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną rodzice otrzymują pisemną propozycję oceny
semestralnej z zachowania i poszczególnych edukacji.
 Po pierwszym semestrze rodzice otrzymują pisemną kartę oceny osiągnięć dziecka.

