Cele kształcenia
Poznawanie i tworzenie
poprzez komunikowanie się
za pomocą językowych kodów cywilizacyjnych

Sprawność rachunkowa.
Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Modelowanie matematyczne.
Rozumowanie i tworzenie strategii.
Bezpieczne posługiwanie się komputerem
i jego oprogramowaniem;
świadomość zagroŜeń i ograniczeń
związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
Komunikowanie się za pomocą komputera
i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z róŜnych źródeł;
opracowywanie za pomocą komputera
rysunków, motywów, tekstów, animacji,
prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
Rozwiązywanie problemów
i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
Wykorzystywanie komputera
do poszerzania wiedzy i umiejętności z róŜnych dziedzin,
a takŜe do rozwijania zainteresowań.

Język polski

Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Tworzenie wypowiedzi.

Matematyka

Znajomość środków językowych.

Język obcy nowoŜytny

Muzyka

Zajęcia komputerowe

Rozumienie wypowiedzi.
Tworzenie wypowiedzi.
Reagowanie na wypowiedzi.
Przetwarzanie wypowiedzi.

Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Tworzenie wypowiedzi.
Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Cele kształcenia
– wymagania ogólne

Plastyka

Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych w nich informacji
– percepcja sztuki.

Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
Planowanie i realizacja
praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).
Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.

Chronologia historyczna.
Analiza i interpretacja historyczna.

Zajęcia techniczne
Historia i społeczeństwo

Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka,
jego natury, powinności moralnychoraz wobec róŜnych sytuacji Ŝyciowych.
Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliŜszego otoczenia, rodziny i szkoły.
Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości
i dokonywania właściwej ich hierarchizacji.
Dostrzeganie róŜnorodności postaw i zachowań ludzi.
WyraŜanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych
na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

Tworzenie narracji historycznej.
Zainteresowanie problematyką społeczną.
Współdziałanie w sprawach publicznych.

Etyka
Przyroda
KOMPETENCJE KLUCZOWE
W UCZENIU SIĘ
PRZEZ CAŁE śYCIE

Zaciekawienie światem przyrody.
Stawianie hipotez na temat zjawisk
i procesów zachodzących w przyrodzie
i ich weryfikacja.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.
Poszanowanie przyrody.
Obserwacje, pomiary i doświadczenia.

Porozumiewanie się w języku ojczystym
Porozumiewanie się w językach obcych
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Kompetencje informatyczne
Umiejętność uczenia się
Kompetencje społeczne i obywatelskie
Inicjatywność i przedsiębiorczość
Świadomość i ekspresja kulturalna

