Załącznik 4

Wymagania w zakresie zachowania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skórzewie

Zachowanie
D
Nie zawsze odróżnia dobro
od zła.
Czasami nie przestrzega
zasad zachowania w
stosunku do dorosłych
i rówieśników.
.
Nie rozumie w pełni znaczenia
tolerancji wobec osób innej
narodowości.
Wymaga przypominania
praw i obowiązków ucznia
oraz konieczności ich
respektowania.
Zna najbliższą okolicę.
Zna symbole narodowe.
Z pomocą nauczyciela
wymienia nazwy niektórych
państw sąsiadujących
z Polską.
Wie, jaki zawód wykonują
jego najbliżsi oraz czym
zajmuje się osoba
wykonująca dany zawód.
Nie w pełni rozumie
zagrożenia ze strony ludzi.

C

B

Odróżnia dobro od zła, stara się nie
krzywdzić słabszych i pomagać
potrzebującym.

Odróżnia dobro od zła, nie
krzywdzi słabszych i pomaga
potrzebującym.

Identyfikuje się ze swoją rodziną,
podejmuje obowiązki domowe.

Identyfikuje się ze swoją rodziną
i jej tradycjami; podejmuje
obowiązki domowe.

Nie zawsze rozumie sytuacje
ekonomiczną rodziny.

Rozumie sytuację ekonomiczną
rodziny i stara się dostosować
do niej swe oczekiwania.

Nie zawsze pamięta jak należy
zachowywać się w stosunku do
dorosłych i rówieśników.
Wymaga przypominania o potrzebie
utrzymywania dobrych relacji
z sąsiadami w miejscu zamieszkania.
Stara się być tolerancyjny wobec
osób innej narodowości, tradycji
kulturowej.
Zna prawa ucznia i jego obowiązki,
ale nie zawsze je respektuje.
Zna najbliższą okolicę; wie, w jakim
regionie mieszka.
Zna symbole narodowe; z pomocą
nauczyciela wymienia niektóre
spośród najważniejszych wydarzeń
historycznych.
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Na ogół wie, jak należy
zachowywać się w stosunku do
dorosłych i rówieśników.
Rozumie potrzebę
utrzymywania dobrych relacji
z sąsiadami w miejscu
zamieszkania.
Jest tolerancyjny wobec osób innej
narodowości.
Zna prawa i obowiązki ucznia
oraz respektuje je.
Zna najbliższą okolicę i jej
ważniejsze obiekty; wie,
w jakim regionie mieszka.
Zna symbole narodowe
i niektóre z najważniejszych
wydarzeń historycznych.

A
Odróżnia dobro od zła, jest
sprawiedliwy i
prawdomówny; nie krzywdzi
słabszych i pomaga
potrzebującym.
Identyfikuje się ze swoją
rodziną i jej tradycjami;
podejmuje obowiązki
domowe i rzetelnie je
wypełnia.
Rozumie sytuację
ekonomiczną rodziny
i dostosowuje do niej swe
oczekiwania.
Zawsze wie, jak należy
zachowywać się w stosunku
do dorosłych i rówieśników.
Rozumie potrzebę
utrzymywania dobrych
relacji z sąsiadami w miejscu
zamieszkania; jest chętny do
pomocy, respektuje prawo
innych do pracy
i wypoczynku.
Jest tolerancyjny wobec
osób innej narodowości,
tradycji kulturowej.
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Myli numery alarmowe.
Nie zawsze pamięta
o utrzymywaniu porządku
w miejscu pracy

Nie zdaje sobie w pełni
sprawy z zagrożeń
wynikających z
niewłaściwego używania
sprzętów, urządzeń, leków,
środków czystości, środków
ochrony roślin itp.
Zna zasady przechodzenia
przez jezdnię, choć nie
zawsze się do nich stosuje.

Orientuje się, że są ludzie szczególnie
zasłużeni dla Polski.
Wymienia nazwy niektórych
z państw sąsiadujących z Polską.
Zna znaczenie pracy w życiu
człowieka; wie, jaki zawód wykonują
jego najbliżsi oraz czym zajmuje się
osoba wykonująca dany zawód.

Orientuje się w tym, że są ludzie
szczególnie zasłużeni dla
miejscowości, w której mieszka
i dla Polski.
Wymienia nazwy państw
sąsiadujących z Polską, zna ich
symbole.
Wie, jak ważna jest praca
w życiu człowieka, jaki zawód
wykonują jego najbliżsi i czym
zajmuje się osoba wykonująca
dany zawód.

Zna niektóre zagrożenia ze strony
ludzi; wie, że należy powiadomić
dorosłych o niebezpieczeństwie.
Myli numery alarmowe.
Utrzymuje ład i porządek w miejscu
pracy.
Właściwie używa narzędzi i urządzeń
technicznych.
Wie, jak należy bezpiecznie poruszać
się po drogach (w tym na rowerze)
i korzystać ze środków komunikacji.
Wie, jak trzeba zachować się
w sytuacji wypadku.

Zna zagrożenia ze strony ludzi;
potrafi powiadomić dorosłych
o niebezpieczeństwie.
Zna numery alarmowe.
Utrzymuje porządek wokół
siebie, sprząta po sobie.
Zna zagrożenia wynikające
z niewłaściwego używania
sprzętów, urządzeń, leków,
środków czystości.
Zna podstawowe zasady ruchu
drogowego; wie, jak należy
bezpiecznie poruszać się po
drogach (w tym na rowerze)
i korzystać ze środków
komunikacji.

2

Zna prawa ucznia i jego
obowiązki, zawsze
respektuje je; aktywnie
uczestniczy w życiu szkoły.
Doskonale zna najbliższą
okolicę, jej ważniejsze
obiekty, tradycje; wie,
w jakim regionie mieszka.
Zna symbole narodowe
i najważniejsze wydarzenia
historyczne.
Wymienia nazwiska ludzi
szczególnie zasłużonych dla
miejscowości, w której
mieszka, dla Polski i świata.
Wymienia państwa położone
w Europie, zna ich symbole.
Wie, jak ważna jest praca
w życiu człowieka oraz jaki
zawód wykonują jego
najbliżsi i znajomi; wie, czym
zajmuje się osoba
wykonująca dany zawód.
Zna zagrożenia ze strony
ludzi; potrafi powiadomić
dorosłych o wypadku,
zagrożeniu
i niebezpieczeństwie.
Zna numery telefonów:
pogotowia ratunkowego,
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Wie, jak trzeba się zachować
w sytuacji wypadku, np.
powiadomić dorosłych.
Zna numery alarmowe.

straży pożarnej, policji oraz
ogólnopolski numer
alarmowy 112.
Utrzymuje porządek wokół
siebie, sprząta po sobie
i pomaga innym
w utrzymywaniu porządku.
Doskonale zna zagrożenia
wynikające z niewłaściwego
używania sprzętów,
urządzeń, leków, środków
czystości, środków ochrony
roślin itp.; ostrożnie się
z nimi obchodzi.
Zna zasady ruchu
drogowego, oraz znaki
drogowe występujące
w pobliżu miejsca
zamieszkania i szkoły.
Bezpiecznie porusza się na
drogach (w tym na rowerze)
i korzysta ze środków
komunikacji.
Wie, jak trzeba zachować się
w razie wypadku.
Zna numery telefonów służb
prewencyjnych (policji,
pogotowie, straży pożarnej).
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