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Przedmiot 
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

 
Typ szkoły i poziom 

 
SZKOŁA  PODSTAWOWA, klasy IV, V, VI, VII, VIII 

 
Formy i sposoby 

oceniania, 
ich planowana ilość, 

zakres 
materiału 

 

Specyfika przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie polega 
na tym, że zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 
promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na 
ukończenie szkoły.  
Brak tradycyjnych metod kontroli na tych lekcjach umożliwia 
uczniom większą swobodę wypowiedzi  
i odwagę w zadawaniu pytań, zapewniając im 
„bezpieczną przestrzeń” w komunikacji z rówieśnikami  
i z osobą prowadzącą.  
Nie oznacza to jednak, że uczestnikom zajęć nie jest należna 
gratyfikacja. Nauczyciel ma możliwość wyboru 
pośrednich metod oceniania. Może to być: pozytywna uwaga, 
pochwała czy ustalone wcześniej 
z wychowawcą sposoby „punktowania”. 
Mają one wpływ na śródroczną i końcową ocenę  
z zachowania. 

Dodatkowe zadania 
podlegające ocenie 

 
 Nie dotyczy. 

Termin wcześniejszego 
powiadomienia uczniów 

o kontroli i ocenie 

 
Nie dotyczy. 

Kryteria poszczególnych 
ocen w przypadku 

punktowanych form 
oceniania 

 
Nie dotyczy. 

Kryteria oceniania, 
wymagania na 

poszczególne oceny 
Nie dotyczy. 

Tryb poprawiania ocen 
cząstkowych lub ich 

uzyskania w przypadku 
nieobecności ucznia 

 
Nie dotyczy. 

Możliwość skorzystania 
z dodatkowej pomocy ze 

strony nauczyciela 
w przypadku trudności 
w nauce, nadrobienia 

braków i zaległości przez 
ucznia 

W terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy uczniem 
i nauczycielem. 

Sposób ustalania oceny 
śródrocznej 

 
Nie dotyczy. 
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i końcoworocznej, wpływ 
poszczególnych ocen 
cząstkowych na oceny 

końcowe 
Tryb i warunki poprawiania 

proponowanej oceny 
śródrocznej lub 

końcoworocznej. 

 
Nie dotyczy. 

Możliwość uzyskania 
oceny w przypadku 
nieklasyfikowania 

w pierwszym semestrze 

 
Nie dotyczy. 

Opis innych symboli 
stosowanych przez 

nauczyciela w dzienniku 
lekcyjnym na stronach z 

ocenami 
(każdy może swoje 

wpisać) 

Nie dotyczy. 

Inne uwagi 
Lekcje nie są obowiązkowe, dlatego rodzice, którzy nie chcą, 
by dziecko w nich uczestniczyło, proszeni są o złożenie 
pisemnej rezygnacji z zajęć. 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
     
 
          
 
 
 
 
 
  


