EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Jak jesteśmy oceniani w klasach I – III?
1. Przygotowanie do lekcji:
a) zawsze powinieneś mieć w szkole:
- podręczniki i potrzebne zeszyty,
- przybory do pisania i rysowania( ołówek, kredki, pióro, linijkę, gumkę),
- nożyczki i klej,
- teczkę z materiałami plastyczno-technicznymi ( blok rysunkowy, blok techniczny, papier
kolorowy, plastelina, farby),
- strój gimnastyczny i buty sportowe( kl. II- strój na basen),
b) pamiętaj, aby przynosić inne materiały potrzebne do lekcji, wcześniej zapowiedziane
przez nauczyciela.
2. Ocenę otrzymasz za:
- aktywność na zajęciach,
- systematyczne odrabianie zadań domowych,
- prace wykonane na lekcji,
- wypowiedzi ustne na zajęciach( opowiadanie, recytacja wierszy),
- prace pisemne sprawdzające Twoje umiejętności i wiadomości( kartkówki, sprawdziany,
testy, dyktanda).
3. Dodatkowo będziesz oceniany za:
a) udział w konkursach i zawodach sportowych( klasowych, szklonych,
międzyszkolnych, rejonowych itp.),
b) przynoszenie dodatkowych materiałów na zajęcia.
4. O sprawdzianie nauczyciel powiadomi Cię z tygodniowym wyprzedzeniem,
a kartkówki będą niezapowiedziane i mogą obejmować materiał z ostatnich zajęć.
5. Masz prawo 2 razy w semestrze z każdej edukacji być nieprzygotowanym do zajęć
pod warunkiem, że zgłosisz to nauczycielowi wcześniej przed lekcją.
6. Wszystkie zaległości, powstałe w wyniku nieobecności w szkole powinieneś uzupełnić
na następny dzień lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Choroba to nieobecność powyżej dwóch dni i wówczas możesz w terminie
uzgodnionym z nauczycielem uzupełnić zaległości. Jednodniowa nieobecność
w szkole nie zwalnia Cię z uzupełnienia zaległości, odrobienia zadania domowego czy
przygotowania zapowiedzianych materiałów na następny dzień.
7. Ocenę dopuszczającą lub niedostateczną możesz poprawić w terminie ustalonym
z nauczycielem.
8. Jeżeli nie przygotowałeś się do zajęć, otrzymałeś brak zadania domowego lub
w terminie innym oddałeś zadane prace, twoja ocena będzie o jeden stopień niższa od
oceny, którą otrzymali inni uczniowie w zaplanowanym terminie.

9.Na lekcji możesz otrzymać następujące oceny:
a) w klasach II i III :
celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Dopuszcza się
stosowanie „+” i „-” przy ocenach cząstkowych z wyjątkiem 6+ i 1-. Na koniec I semestru
i roku szkolnego ( świadectwo ) otrzymasz ocenę opisową.
b) w klasie I
stosuje się inne formy oceniania niż numeryczna ( ocenę zamieszczoną pod pracą, karty
dokumentujące osiągnięcia i postępy w nauce, ocenę w formie obrazkowej np.: naklejki,
pieczątki)
10. Zachowanie będzie oceniane plusem i minusem, a na koniec I semestru i roku
szkolnego (świadectwo) otrzymasz ocenę opisową.
11. Pamiętaj, aby usprawiedliwiać godziny nieobecności na zajęciach, ponieważ
nieusprawiedliwione obniżają ocenę z zachowania.

