PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GRZMIĄCEJ
CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
•

Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i niepowodzeniach w procesie edukacyjnym

•

Pomoc w planowaniu samodzielnego rozwoju ucznia

•

Motywowanie do dalszej pracy

•

Dostarczanie informacji o osiągnięciach ucznia rodzicom lub opiekunom

•

Ewaluacja i doskonalenie metod nauczania

1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawy programowe, standardy
edukacyjne oraz podręczniki szkolne.
2. Każda ocena jest jawna i opatrzona komentarzem ustnym.
3. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy na ocenę dopuszczającą i dostateczną
i ponadpodstawowy na ocenę dobrą i bardzo dobrą.
4. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą,
to powinien to zrobić w terminie określonym przez nauczyciela (2 tygodnie na zaliczenie
sprawdzianu).
5. Nauczyciel informuje ucznia o ilości sprawdzianów pisemnych w semestrze, zakresie
materiału, przykładowych zadaniach i poleceniach. Każda praca powinna być poprawiona
przez nauczyciela do dwóch tygodni i omówiona na lekcji.
6. Nauczyciel dokonuje podsumowania i analizy popełnionych błędów, stwarzając uczniom
możliwość poprawy. Wszystkie prace gromadzone są w teczce przez nauczyciela
i przechowywane przez nauczyciela, skąd mogą być udostępniane do kontroli przez
rodziców.
7. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu
ćwiczeń oraz przynoszenia podręczników.
8. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych sankcji. Nie
dotyczy to wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela prac klasowych, kartkówek itp.
9. Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe za: aktywność, wypowiedzi ustne, prace
pisemne, sprawdziany klasowe, czytanie, mówienie, zadania praktyczne.
10. Poniższe kryteria procentowe dotyczą prac pisemnych, sprawdzianów i kartkówek:
100% + dodatkowe zadania celujący
90-100% bardzo dobry
70-89% dobry
50-69% dostateczny
30-49% dopuszczający
30% i niżej- niedostateczny

11. Stosuje się sześciostopniową skalę oceniania:
A. STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
• Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
• Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania danej klasy.
• Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
B. STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
• Posiada pełen zasób wiadomości i umiejętności przewidzianych programem
nauczania
• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
• Potrafi samodzielnie przygotować projekt
• Aktywnie uczestniczy w lekcji
C. STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
• Posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne do opanowania, użyteczne nie
tylko w życiu codziennym, umożliwiające kontynuowanie nauki powyżej szczebla
szkoły podstawowej.
• Zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności stosuje w innych
typowych sytuacjach.
• Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
• Aktywnie uczestniczy w lekcji
• Korzysta z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media)
D. STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
• Posiada taki zasób wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do
opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie konieczne do dalszej
nauki
• Zna podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozumie ją,
nauczane treści tłumaczy „własnymi słowami”.
• Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności
• Potrafi korzystać z biblioteki szkolnej i podstawowych słowników
E. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
• Posiada taki zasób najprostszych (elementarnych) wiadomości i umiejętności,
które umożliwiają mu świadome korzystanie z lekcji oraz dają szansę na
osiągnięcie wyższych wymagań
• Zna podstawową terminologię z danego zakresu tematycznego

•

Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu
trudności.
F. STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
• Nie opanował minimalnych wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania, co uniemożliwia mu zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu w klasie programowo wyższej,
• Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności
• Nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi
korzystać z podręcznika.

OCENA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
•
•
•
•

DYSLEKSJA-nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonywanie danego ćwiczenia np. nie ocenia
estetyki pisma, obniża kryteria oceny z pisania, wymowy i czytania.
DYSGRAFIA- nie ocenia się staranności pisma
DYSFUNKCJE SŁUCHU- obniża się dla tych uczniów kryteria ocen, na które ta dysfunkcja ma
wpływ: np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie się, wymowa.
Na ocenę duży wpływ ma zaangażowanie ucznia i jego chęć do pracy

SPOSOBY REJESTROWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Rejestracji osiągnięć uczniów dokonuje się przez odnotowanie w dzienniku lekcyjnym oraz w
zeszycie przedmiotowym ucznia z adnotacją za co nauczyciel ocenił ucznia: czytanie, recytowanie,
praca w ćwiczeniach, prace domowe, praca na lekcji, projekt, test, kartkówka itp. Ewaluacja
uczniów jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców lub prawnych opiekunów. O swoich
osiągnięciach uczniowie są informowani ustnie na bieżąco, rodzice na życzenie, w formie ustnej
lub pisemnej. Dziennik jest dokumentem rejestrującym osiągnięcia uczniów.

