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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
Podstawa prawna:
1. Statut Szkoły Podstawowej w Grzmiącej – grudzień, 2017 r.
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z roku 2012
i 2017.
Nauczanie języka polskiego w Szkole Podstawowej w Grzmiącej odbywa się według programu
Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego:
Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII
J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska
I. Umowa z uczniami:
1. Ocenianiu podlega wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej oraz
wynikające z realizowanego programu nauczania.
2. Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, zeszyt
do prac klasowych (32-kartkowy), wiązana teczka na sprawdziany. Podpisany zeszyt do prac
klasowych uczeń dostarcza do 15 września.
3. Każdy sprawdzian całogodzinny poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem
w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz w dzienniku elektronicznym.
4. Wszystkie pisemne formy diagnozowania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. Są
przechowywane przez nauczyciela przez jeden rok. Mogą być udostępnione do wglądu na
prośbę ucznia, rodzica, wychowawcy.
5. Jeżeli uczeń będzie nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać
go w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od dnia
oddania sprawdzonych prac. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko raz, po lekcjach, w
terminie ustalonym z nauczycielem. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok
pierwszej oceny i tylko ona jest brana pod uwagę.
7. Uczeń, który w ustalonym terminie nie zgłosił się do nauczyciela w celu nadrobienia
zaległości i nie usprawiedliwił nieobecności, traci prawo do następnej poprawy i otrzymuje
ocenę niedostateczną.
8. Krótkie sprawdziany (tzw. kartkówki) obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą
być zapowiadane przez nauczyciela.
9. Uczeń może poprawić każdą ocenę w sposób i w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania oceny. W sytuacjach losowych
lub na prośbę ucznia, termin ten może zostać wydłużony.
Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania
sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej...
10. Gdy uczeń został przyłapany na ściąganiu lub innym oszustwie, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Ucieczka ucznia ze sprawdzianu lub kartkówki traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w
formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
11. Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel oddaje w terminie dwóch tygodni od dnia
napisania pracy przez uczniów, prace literackie oddaje w terminie do 3 tygodni.
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12. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe i podlega ocenie.
13. Oceny bieżące są wyrażone w stopniach (1-6).
14. Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusami. Za 5 zgromadzonych plusów uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Aktywna praca na lekcji obejmuje głównie samodzielne
wypowiedzi ucznia, które powinny dotyczyć tematu i być wypowiadane pełnymi zdaniami.
15. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: stopień dobry, stopień bardzo dobry, stopień
celujący.
16. Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, zeszytu
ćwiczeń lub egzemplarza lektury) uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją w formie
nieprzygotowania (odnotowanego wraz z datą w dzienniku). Nie dotyczy to jednak
obowiązkowych prac klasowych czy recytacji zapowiadanych z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
17. Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Uczeń, który nie
zgłosi braku zadania (zeszytu itd.), a zostanie zauważony jego brak, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
18. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczających. Na swoją
ocenę uczeń pracuje cały semestr. W wyjątkowych przypadkach losowych, na prośbę ucznia i
jego rodziców lub wychowawcy, nauczyciel może wyznaczyć formę zaliczenia.
19. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną w formie
określonej w WSO w terminie:
- 21 dni przed śródrocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
- 30 dni przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Informacje o pozostałych ocenach śródrocznych i rocznych przekazuje 14 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
20. Ostateczne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nauczyciel wystawia 2 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
21. WSO określa tryb uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane na koniec semestru (roku)
oraz możliwość klasyfikowania w przypadku opuszczenia więcej niż połowy zajęć w
semestrze.
22. Zachowanie uczniów na lekcjach języka polskiego.
Uczniowie:
- ustawiają się przed klasą parami i wchodzą spokojnie,
- nie spóźniają się na lekcję,
- zachowują się kulturalnie: nie przeszkadzają innym uczniom i nauczycielowi, starają się brać
aktywny udział w lekcji, chęć odpowiedzi wyrażają przez podniesienie ręki,
- nie mogą wyjść z ławki lub z klasy bez zgody nauczyciela,
- dbają o porządek na ławce i wokół niej,
- przed wyjściem z gabinetu zostawiają porządek- pilnuje tego dyżurny.
Nauczyciel:
- ma prawo zdecydować gdzie i z kim siedzi uczeń,
- decyduje o tym, który uczeń odpowiada,
- może zwolnić ucznia do łazienki w wyjątkowej sytuacji,
- decyduje o tym, kiedy uczniowie opuszczą gabinet po końcowym dzwonku, uwzględnia
jednak prawo uczniów do wypoczynku,
- traktuje jako nieobecność nieusprawiedliwioną na całej lekcji samowolne opuszczenie klasy
przez ucznia, wpisuje do dziennika stosowną uwagę i powiadamia wychowawcę,
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- upomina ucznia, gdy źle się zachowuje, może pozostawić po lekcji na rozmowę, wpisać
uwagę do dziennika, powiadomić wychowawcę, rodziców, dyrektora.
II. Cele oceniania:
OGÓLNY: przyczynia się do nabycia wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
SZCZEGÓŁOWE:
Ocenianie bieżące (wspomagające) ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, a w tym:
* pomoc uczniowi w rozpatrywaniu i rozumieniu swoich słabych i mocnych stron, w ukierunkowaniu
go do dalszej pracy, przekazanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia,
* przekazanie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwym doborze
materiałów, metod i sposobów nauczania, przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów
zewnętrznych (przez stosowanie elementów oceniania kryterialnego, holistycznego).
Ocenianie śródroczne i roczne ma:
* przekazać uczniowi informację na temat jego postępów w nauce języka polskiego,
*dostarczyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki informacji na temat poziomu
wiedzy i umiejętności ucznia,
* monitorować system szkolny, różnicować i klasyfikować uczniów,
* pomóc nauczycielowi w ewaluacji i modyfikacji procesu nauczania przedmiotu.
MOTYWOWANIE ucznia do dalszej pracy i rozwoju własnych zdolności poprzez:
* recenzowanie prac pisemnych - uświadamiające osiągnięcia i wskazujące kierunek dalszej pracy,
*ocenianie wypowiedzi ustnej, ze zwróceniem uwagi na formułowanie własnych sądów, logikę
wypowiedzi, słownictwo i poprawność językową,
* wprowadzanie nawyków samokształcenia,
* rozbudzanie motywacji do czytania tekstów literackich i publicystycznych,
* stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniowi korzystanie z różnych źródeł informacji,
* umożliwianie uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych.
INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się:
* w dzienniku elektronicznym
*w zeszytach przedmiotowych,
*w zeszytach dodatkowych do ćwiczeń w pisaniu,
* w teczkach uczniów.
O POSTĘPACH W NAUCE UCZEŃ I JEGO RODZICE INFORMOWANI SĄ W FORMIE:
* oceny (stopnia szkolnego),
* oceny opisowej (recenzji prac),
* oceny ustnej lub pisemnej, jako komentarz, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy,
* pisemnej lub ustnej informacji dla rodziców o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach,
mocnych stronach lub trudnościach w nauce – podczas indywidualnych lub zbiorowych spotkań z
rodzicami.
III. Zestawienie aktywności uczniów podlegających ocenianiu:
Oceniane umiejętności

Aktywności ucznia podlegające obserwacji i ocenie

Słuchanie

- uważnie słucha

Mówienie

-wypowiada się na temat rozmaitych tekstów kultury
(opowiadanie twórcze i odtwórcze)
- pięknie recytuje
- umiejętnie dyskutuje
- odpowiada na lekcji (opowiadanie, streszczenie, opis,
odpowiedź z określonej partii materiału,
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- samodzielnie prowadzi elementy lekcji
Pisanie

- wykonuje prace domowe
- pisze prace klasowe, sprawdziany, kartkówki
- starannie prowadzi zeszyt
- systematycznie uzupełnia ćwiczenia
- pisze referaty, przygotowuje prezentacje

Czytanie

- czyta bez przygotowania, z przygotowaniem, (dotyczy
zarówno rozumienia jak i techniki czytania)
-czyta lektury obowiązkowe i uzupełniające

Czytelnictwo
Nauka o języku

Poszukiwanie i posługiwanie
się źródłami informacji

- zna zagadnienia z nauki o języku
- pisze kartkówki
- pisze testy
- pisze dyktanda
- aktywnie uczestniczy w lekcji
- pracuje z zaangażowaniem
- zgodnie pracuje w grupie
- wykonuje powierzone zadania
-organizuje i ocenia pracę własną i innych
- pracuje ze słownikiem (samokształcenie)
- gromadzi materiały

Terminowość wykonywania
zadań

- planuje pracę i wykonanie zadań
- dotrzymuje terminu wykonania zadań

Prowadzenie zeszytu
przedmiotowego i zeszytu
ćwiczeń

- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt
- ma kompletne notatki
- dba o poprawność merytoryczną i językową notatek

Inne prace

- projektuje, bierze udział w inscenizacjach
- wykonuje wytwory plastyczne
- przygotowuje prezentacje multimedialne na podany
temat,
- bierze udział w konkursach
- bierze udział w uroczystościach szkolnych
- wykazuje aktywność pozalekcyjną, np. pracuje w kole
przedmiotowym, uczestniczy w różnych zajęciach, np.
kreatywnego pisania.

Aktywność
Współpraca w grupie

IV. Skala ocen
Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:
Stopień
1 – niedostateczny

4 – dobry

2 – dopuszczający

5 – bardzo dobry

3 – dostateczny

6 – celujący

Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.
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Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów, zadań klasowych, kartkówek i z odpowiedzi. Druga z kolei
kategoria ważności to oceny z: zadań domowych, z aktywności.
Uczeń otrzyma minimum 8 ocen w semestrze.
V. Proponowane ocenianie:
procenty

stopnie

0 – 29

1

30-49

2

50-69

3

70- 85

4

86-96

5

97-100

6

Oceny wystawia się zgodnie z progami procentowymi, ale każdorazowo brane są pod uwagę
postępy, wkład pracy ucznia oraz jego wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości czy
wykonanie pracy. Ocena może być wyższa niż wynikałoby to z osiągniętego progu
procentowego.
Nie wystawia się ocen niższych niż wynikałoby to z progów procentowych.
Wszelkie wątpliwości w ocenianiu są rozstrzygane na korzyść ucznia.
VI. Zadawanie i ocena prac domowych
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.
Zadając pracę domowa, nauczyciel określa termin i sposób wykonania zadania.
Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej.
Prace domowe mogą mieć np. charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do
kolejnej lekcji, ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i
wiedzy, zgromadzenia materiałów oraz zredagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi
pisemnych, przygotowania się do sprawdzianu, przeczytania tekstu literackiego itp.
Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w określonym terminie.
„Parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego
zawartości merytorycznej.
Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela, np. za pomocą
odpowiedniego wpisu lub poprzez wstawienie pieczątki: „Brak pracy domowej. Uzupełnij.
Mariola Rozmacińska” wraz z datą.
Uczeń ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
W uzasadnionym przypadku – częste nieodrabianie prac domowych –nauczyciel może
odmówić wyznaczenia drugiego terminu wykonania pracy domowej.

VII.

W pracy pisemnej ocenie podlega:

- zgodność treści pracy z tematem,
- zakres i poprawność wykorzystania materiału,
- poprawność kompozycyjna,
- spójność wypowiedzi
- użyte środki językowe, bogactwo słownika,
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- poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,
- czytelny i staranny zapis.
W ocenie prac literackich stosuje się oznaczenia i punktację:
T – treść: 0 - 3pkt.
F- przestrzeganie charakterystycznych cech formy wypowiedzi : 0-1 pkt.
K- kompozycja, logiczne powiązanie treści, spójność: 0- 2p
J/S – poprawność językowa, bogactwo słownika: 0- 2 pkt.
O- poprawność ortograficzna: 0 - 2 pkt.
I – poprawność interpunkcyjna : 0-2 pkt.
Z – zapis: 0-1 pkt.
Oznaczenia i punktacja mogą ulegać niewielkim modyfikacjom, np. zmniejszenie lub zwiększenie
liczby elementów podlegających ocenie w zależności od tego, w której klasie oceniana jest praca,
ze względu na dostosowania wynikające z opinii poradni, wyników ewaluacji oceniania czy
efektów lub wniosków wynikających z diagnozowania wiadomości i umiejętności uczniów.
Przykładowa ocena pracy literackiej:
kryterium

skrót pkt.

Liczba
uzyskanych
punktów

ocena

I. Treść- realizacja tematu

T

3

13

6

II. Poprawność formy

F

1

12-11

5

III. Kompozycja

K

2

10-9

4

O

2

8-7

3

I

2

6-5

2

Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem
właściwych proporcji, jest spójny (istnieją językowe
nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy),
tekst jest logicznie uporządkowany.
IV. Poprawność ortograficzna
Jeżeli w wyrazie (lub rodzinie wyrazów) uczeń
wielokrotnie popełnia ten sam błąd, liczę go tylko raz.
Poprawność zapisu jest sprawdzana zgodnie z zakresem
znajomości zasad ortograficznych wyznaczonych przez
program nauczania oraz zgodnie z zasadą
kumulatywności.
Nie więcej niż -3pkt. za błędy – 2 pkt
Nie więcej niż - 5 pkt.za błędy – 1 pkt
Więcej niż – 5pkt. za błędy – 0p.
Uczeń z dysleksją: otrzymuje punkty, jeśli zamyka myśl w
obrębie zdań, nie ma potoku składniowego.
V. Poprawność interpunkcyjna
Poprawność zapisu jest sprawdzana zgodnie z zakresem
znajomości zasad interpunkcyjnych wyznaczonych przez
kolejne działy podręcznika oraz zgodnie z zasadą
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kumulatywności.
Nie więcej niż – 4 błędy – 2 pkt
Nie więcej niż – 6 błędów – 1 pkt
Więcej niż – 6 błędów – 0p.

Uczeń z dysleksją: przyznajemy punkt, jeśli uczeń
rozpoczyna zdanie wielką literą i kończy we
właściwych miejscach odpowiednimi znakami
interpunkcyjnymi.
VI. Poprawność językowa. Styl.

J/S

2

4 i mniej

1

Poprawne słownictwo, również w zw. fraz., poprawna
odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania- nie
pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych.
Trafnie dobrane środki językowe- nie pojawiają się
wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie,
wieloznaczność, powtarzanie tych samych wyrazów.

Uczeń nie otrzymuje
punktów za pracę
jeśli:

Styl jest funkcjonalny, dostosowany do sytuacji
komunikacyjnej i formy wypowiedzi. Występuje
różnorodność stosowanych środków językowych
właściwych dla danej formy wypowiedzi.

* stosuje inną formę
wypowiedzi

VII.

Zapis (czytelność, estetyka)

Razem

VIII.

* w całości jest
niezgodna z tematem,

* praca jest zbyt
krótka.
Z

1
13

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:

- zgodność wypowiedzi z zadanym tematem,
- rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia,
- spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi,
- płynność opowiadania (właściwe tempo mówienia),
- wyraźne mówienie (uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany),
- przestrzeganie poprawności językowej (składniowej, leksykalnej, frazeologicznej),
- wyraziste mówienie (uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji, zaciekawia, potęguje
napięcie itp.),
- odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny
niedostatecznej.
VIII. Kryteria oceny za pracę w grupie:
Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają
umiejętności:
- planowanie i organizacja pracy grupowej,
- efektywne współdziałanie,
- wywiązywanie się z powierzonych ról,
- efekt pracy,
- rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.
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IX. Kryteria oceniania dyktand:
Kategorie
Błędów
ortograficznych
I rzędu

Liczba
Wykroczenie przeciw pisowni
punktów
ujemnych
-1
• ó, u;
• ż, rz;
• ch, h;
• wielkie litery nazw własnych, np. : imiona, nazwiska, nazwy
narodowości, nazwy geograficzne...;
• wielkie litery na początku zdania.
II rzędu
- 0,5
• pisownia wyrazów z: ą, ę oraz om, em, on, en;
• zakończenia typu: -ja, -ia, -ea;
• liter: i, j;
• użycia lub braku łącznika w złożeniach i zestawieniach;
• rozdzielnej lub łącznej pisowni wyrażeń przyimkowych i
przyimków złożonych;
• rozdzielnej lub łącznej pisowni partykuły „nie”;
• rozdzielnej lub łącznej pisowni partykuły „by”
• nieprawidłowego przenoszenia wyrazów,
• skrótów i skrótowców;
• zakończeń typu: -ski, -cki, -dzki, -stwo, -ctwo, -dztwo, -zca, żca, -dca, - dźca, - łszy, -wszy;
• cząstek typu: anty-, arcy-, eks-, hiper-, pseudo-, trans-, ultra-;
• wyjątków od obowiązujących zasad pisowni: ó, u, ż, rz, ch, h;
III rzędu
- 0,25
• opuszczenia, dodania lub mylenia liter
• pozostawienia na końcu wyrazu przyimka wchodzącego w
skład wyrażenia przyimkowego
• błędy interpunkcyjne
oceny
Przeliczenie punktów ujemnych na oceny za błędy:
Celujący
0 pkt
(dopuszczalny -1 pkt za błędy II i III rzędu)
Bardzo dobry
- 1 do - 2 pkt
Dobry
- 3 do - 4 pkt
Dostateczny
- 5 do - 6 pkt
Dopuszczający
- 7 do – 9 pkt
niedostateczny
- 10 i więcej
Punkty ujemne uczeń otrzymuje za błędy popełnione w zakresie omówionych zasad ortograficznych.
Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż wynikałoby to z liczby punktów ujemnych, jeżeli otrzymał je
głównie za błędy III i II rzędu.

X. Kryteria oceniania recytacji:
Nr
kryteria
kryterium
I
Znajomość tekstu
*2 nieznaczne błędy, w tym podpowiedzi
nauczyciela – 2 pkt.
* od 3 do 5 błędów, w tym podpowiedzi nauczyciela
– 1 pkt
*liczne błędy, podpowiedzi nauczyciela - 0 pkt.
II
Wyraźne mówienie/dykcja
M. Rozmacińska, ZS w Grzmiącej

Liczba Przeliczenie punktów
punktów na oceny (dopuszcza
się stosowanie + i – .
0-2

0-1

6p. – cel (6)
5p. –bdb (5)
4p. – db (4)
3p. – dst (3)
2p. – dop (2)
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III

IV

Uczeń jest słyszany i rozumiany. Stara się
zaprezentować „melodię” wiersza.
Właściwe tempo mówienia
Uczeń dostosowuje tempo do sytuacji lirycznej
ukazanej w wierszu, przestrzega znaków
interpunkcyjnych.
Wyraziste mówienie / interpretacja
Ogólny wyraz artystyczny (głos i to co poza nimprezentacja)
Uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji
lirycznej ukazanej w wierszu: głosem wyraża
uczucia, zaciekawia, wzrusza...
Stara się wymyśleć własny sposób przedstawienia
utworu w taki sposób, aby jego przesłanie było
właściwie odebrane i zrozumiane przez słuchaczy.
Stopień prezentacji: ruch, gest, mina.
Uczeń gospodaruje nimi oszczędnie ( recytacja nie
jest przedstawieniem teatralnym), ale używa ich,
gdy jest to uzasadnione potrzebami utworu,
utrzymuje kontakt wzrokowy z publicznością

1p. – ndst (1)
0-1

0-2

XI. Kryteria oceniania pracy dzieci z dysfunkcjami.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów z
dysleksją oraz o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie treści i formy nauczania. Nauczyciel jest
zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
KRYTERIA OCENIANIA I ORGANIZACJA PRACY Z DZIEĆMI Z DYSLEKSJĄ
ROZWOJOWĄ
„Dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania, mimo stosowania
standardowych metod nauczania, inteligencji na poziomie przeciętnym i sprzyjających warunków
społeczno-kulturowych. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co
często uwarunkowane jest konstytucjonalnie”
By precyzyjniej wskazać trudności występujące u dziecka używamy trzech określeń:
1. dysleksja - trudności w opanowaniu umiejętności czytania,
2. dysgrafia – to zaburzenia dotyczące techniki pisania,
3. dysortografią – to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni.
Dysfunkcje te nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego
podstawą programową.
Uzyskanie opinii z PPP nie zwalnia dziecka z posiadania jak najszerszego zakresu wiedzy i
umiejętności, powinno raczej zachęcać do analizowania zdobytych już wiadomości, a także do
systematyczności w utrwalaniu wiedzy.
Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową:
1. Ograniczanie czytania obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą
tematykę oraz do streszczenia całości, akceptowanie korzystania z nagrań fonicznych, w wyjątkowych
przypadkach z ekranizacji, jako uzupełnienia samodzielnie przeczytanych rozdziałów.
2. Kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń,
szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe rozumienie jednorazowo
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przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału).
3. Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania, zmniejszenie ilość zadań (poleceń) do
wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu pracy dziecka.
4. Ograniczanie tekstu do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma
w podręczniku.
5. W miarę możliwości ograniczenie pisemnych sprawdzianów do sprawdzanych wiadomości:
stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami, aby uczeń mógł skoncentrować
się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania.
6.Preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości odbywa się często i dotyczy krótszych
partii materiału. Precyzyjne kierowanie pytań do ucznia.
7. Unikanie „wyrywania” ucznia do odpowiedzi. W miarę możliwości wcześniejsze uprzedzanie
ucznia, że będzie pytany, aby umożliwić mu przypomnienie sobie wiadomości, skoncentrowanie się,
a także opanowanie napięcia emocjonalnego, często blokującego wypowiedź.
8. W miarę możliwości posadzenie ucznia blisko tablicy, dzięki temu zwiększy się jego koncentracja
uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola
nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu.
9. Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględnia się poprawności ortograficznej lub ocenia się ją
opisowo. Pozwala się uczniowi na korzystanie ze słowników ortograficznych podczas pisania
wypracowań i prac klasowych.
10. Formy sprawdzenia i oceniania postępów w zakresie ortografii to:
- dyktanda z komentarzem,
- sprawdziany z okienkiem ortograficznym,
- inne ćwiczenia ortograficzne.
Zakres sprawdzianu ortograficznego obejmuje jeden rodzaj trudności ortograficznej- umożliwi to
uczniowi skoncentrowanie się na zagadnieniu, tym samym zmniejszając ilość błędów i dając poczucie
sukcesu.
11. Podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłuża się czas pracy ucznia.
12. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze
wskazówkami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi), zawsze korzystając ze Słowniczka
ortograficznego.
13. W przypadku ucznia z dysgrafią, akceptuje się pismo drukowane, pismo
na komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów). Nie ocenia się estetyki pisma,
np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na
wypowiedź ustną.
14. Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej przez
autora.
15. Na równych prawach ocenia się brudnopis i czystopis pracy pisemnej powstałej w klasie.
16. Nie ocenia się estetyki zeszytu. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brane są pod uwagę
kompletne i poprawne pod względem merytorycznym notatki.
17. Uczniowie o osłabionej pamięci słuchowej mają możliwość wydłużenia terminu pamięciowego
opanowania wiersza lub fragmentu prozy (wg uznania nauczyciela).
13. Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować
w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych.
Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom oceniania, co pozostali
uczniowie.
1. Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w danej klasie, przy
czym o ocenie decyduje treść i zawartość merytoryczna, a nie sposób zapisu i poprawność
ortograficzna.
2. Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu i
poprawności językowej z pominięciem poprawności ortograficznej.
3. Na lekcji nie jest sprawdzana technika głośnego czytania tekstów nowych.
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4. Uczeń uczestniczy w klasowych dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania
zasad ortograficznych, jednakże błędy zaznaczone przez nauczyciela stanowią podstawę do dalszych
ćwiczeń; niezadowalająca ucznia ocena nie jest wpisywana do dziennika.
Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego
starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom
wypowiedzi ustnych
KRYTERIA OCENIANIA I ORGANIZACJA PRACY Z DZIEĆMI ZE SPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ NIŻSZĄ OD PRZECIĘTNEJ
1. W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści
wymagań.
Pamiętać jednak należy, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy
programowej.
Uzyskanie opinii z PPP nie zwalnia dziecka z posiadania jak najszerszego zakresu wiedzy i
umiejętności, powinno raczej zachęcać do analizowania zdobytych już wiadomości, a także do
systematyczności w utrwalaniu wiedzy.
2. Wymagania mogą obejmować między innymi:
* omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,
* pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie,
* podawanie poleceń w prostszej formie,
* unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,
* częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,
* unikanie pytań problemowych, przekrojowych,
* wolniejsze tempo pracy,
* szerokie stosowanie zasady poglądowości,
* odrębne instruowanie dzieci,
* podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłużanie czasu pracy ucznia.
3. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt i dodatkowy zeszyt
do ćwiczeń w pisaniu.
Zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze
wskazówkami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi).
4. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego
starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom
wypowiedzi ustnych.
5. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wraz z rodzicem powinien
systematycznie i rzetelnie pracować.
KRYTERIA OCENIANIA I ORGANIZACJA PRACY Z DZIEĆMI
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM
Nauczyciel, podejmując pracę z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, diagnozuje
jaki zakres wiedzy uczeń już opanował, a co wymaga dalszej pracy. Ważne jest, aby zapewnić
uczniowi możliwość powracania do pewnych treści, by utrwalać wiadomości szczególnie ważne
w dalszym kształceniu i życiu codziennym.
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Realizacja podstawy programowej z języka polskiego skupia się na:
- dalszym rozwijaniu sprawności językowych, w tym w kształtowaniu złożonych struktur
gramatycznych oraz budowaniu dłuższych wypowiedzi powiązanych w logiczną całość;
- pracy nad spójnością wypowiedzi uczniów i rozwojem ich słownika oraz kształtowaniem
umiejętności argumentowania, prowadzenia rozmowy.
Konieczne jest dostosowanie w zakresie formy jak i treści wymagań. Obniżenie kryteriów
jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.
Dostosowania:
1. Uczenie w indywidualnym tempie, wyznaczanie i osiąganie indywidualnych celów zgodnych z
możliwościami ucznia ( omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,
pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, wydłużanie czasu pracy podczas pisania
wypracowań, kartkówek i sprawdzianów).
2. Ograniczenie instrukcji słownych na rzecz wprowadzania słowno-pokazowych.
3. Praktyczne oddziaływanie na różne zmysły ucznia, np. praca z tekstami źródłowymi przy dużym
wsparciu nauczyciela i zastosowaniu ułatwień: map myślowych, filmów, schematów, porównań
itp.
4. Stosowanie wielu powtórzeń udzielanych instrukcji i stałe utrwalanie zapamiętanych treści.
5. Stały nadzór, gdyż uczniowie ci szybciej się nużą, z chwilą występowania trudności łatwo
rezygnują i mają tendencję do pozostawiania niedokończonej pracy.
6. Przywiązywanie wagi do specjalnych bodźców pozytywnych w formie pochwały, zachęty,
nagrody, nieustanne motywowanie do dalszych działań.
7. Okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające na
budowanie pozytywnego obrazu siebie.
8. Minimalizowanie rozpraszających bodźców.
9. Wdrażanie uczniów do samodzielności i samokontroli.
10. Ukazywanie uczniom związku między wiedzą nabywaną podczas zajęć a jej praktycznym
wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codziennego.
Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego
starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom
wypowiedzi ustnych.
KRYTERIA OCENIANIA I ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIAMI SŁABOWIDZĄCYMI
U takich dzieci niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które
nawet przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne.
Wobec nich stosuje się następujące dostosowania wymagań edukacyjnych:
1. Właściwe umiejscowienie dziecka w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się
w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność) – 1. ławka w środkowym rzędzie.
2. Udostępnianie tekstów drukowanych (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej,
wytłuszczonej (czcionka Arial). Dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia.
3. Wyróżnienie ważnych treści za pomocą markera.
4. Zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia, zapewnienie czasu na wypoczynek oczu
i wydłużenie czasu przeznaczonego na pracę z tekstem.
5. Ograniczenie ilości materiałów do czytania.
6. Zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań.
7. Dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie.
8. Przewaga odpowiedzi ustnych nad pisemnymi.
9. Uwzględnianie wolniejszego tempa pracy ucznia, wydłużenie czasu na odpowiedź.
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10. Nieobniżanie oceny z prac pisemnych za błędy wynikające z wady wzroku, np. za błędy
kompozycji, pomijanie drobnych elementów graficznych liter itp.
11. Dopuszczanie możliwości indywidualnego pisania dyktanda lub dostosowanie tempa dyktowania
( na lekcji z klasą) do jego potrzeb.
12. Dopuszczanie możliwości odrobienia zadania domowego na komputerze.
13. Umożliwienie dziecku ( w miarę możliwości) korzystania z kaset lub z nagrań lektur szkolnych,
tzw. audiobooków.
14. Częste zadawanie pytania: „Co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego
trafności doznań wzrokowych.
15.Monitorowanie pracy ucznia na lekcji: częste podchodzenie do niego w trakcie pracy samodzielnej
w celu udzielenia dodatkowej pomocy, wyjaśnień.
16. Zapewnienie uczniowi możliwości korzystania z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, odrobienia
pracy z pomocą nauczyciela, skorzystania z dodatkowych ćwiczeń.
17. Stworzenie uczniowi poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie przekonania, że w każdej chwili
może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pomoc.
KRYTERIA OCENIANIA I ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIAMI SŁABOSŁYSZĄCYMI
Dostosowania:
1. Zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla ucznia w pierwszej ławce - najlepiej
w rzędzie od okna - aby uczeń, będąc blisko nauczyciela, mógł słuchać jego wypowiedzi
i jednocześnie odczytywać mowę z ust.
2. Umożliwienie uczniowi odwracania się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji, co
ułatwi mu lepsze zrozumienie ich wypowiedzi.
3. Nauczyciel, mówiąc do całej klasy, stara się stać w pobliżu ucznia - zwrócony twarzą
w jego stronę. Uważa, aby nie chodzić po klasie, czy być odwrócony twarzą do tablicy, bo to
utrudnia uczniowi odczytywanie mowy z jego ust.
4. Nauczyciel mówi do ucznia wyraźnie, używając normalnego głosu i intonacji, unika
gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji.
5. Dba o spokój i ciszę w klasie, stara się eliminować zbędny hałas, m.in. zamykać okna przy
ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami, gdyż takie zakłócenia
stanowią również problem dla ucznia z aparatem słuchowym.
6. Nauczyciel stara się ocenić, czy polecenia kierowane do całej klasy, są właściwie
rozumiane przez ucznia niedosłyszącego (w przypadku trudności zapewnia mu dodatkowe
wyjaśnienia, inaczej formułuje polecenie.
7. Uczeń niedosłyszący – w miarę możliwości - powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem,
zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu, np. szybciej otworzy
książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.
8. W czasie lekcji nauczyciel stara się używać jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy, m.in. do
zapisania nowego tematu i notatki.
9. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przygotowuje uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie, opisujący
zagadnienia poruszane podczas lekcji lub prosi innych uczniów w klasie, aby udostępnili swoje notatki
do skopiowania.
10. Aktywizuje ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego
odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, a także mimiką twarzy.
11. Podczas lekcji, nauczyciel stara się często zwracać się do ucznia niesłyszącego, zadawać mu
pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować go do większej
koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu.
12. Z uwagi na wolniejsze tempo czytania, nauczyciel daje uczniowi więcej czasu na przeczytanie
lektury, zezwala na przeczytanie wskazanych fragmentów oraz dla uzupełnienia wiedzy - streszczenia
całości tekstu. Dla ułatwienia zrozumienia treści, nauczyciel może podać uczniowi pytania
pomocnicze, na które uczeń powinien przygotować odpowiedzi, czytając lekturę.
13. Jeżeli pisanie ze słuchu sprawia dziecku niedosłyszącemu duże trudności, nauczyciel może je
zastąpić inną formą ćwiczeń w pisaniu:
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a. przepisywanie zdań z uzupełnieniem „luk” odpowiednimi wyrazami;
b. utrwalanie znanych zasad pisowni i zwrotów gramatycznych –dobieranie odpowiednich
wyrazów, uwzględniając ich rodzaj, osobę, liczbę.
c. sprawdzanie notatek ucznia i uzupełnianie ich.
14. Przy ocenie prac pisemnych ucznia, nie uwzględnia błędów wynikających z niedosłuchu, one nie
obniżają ogólnej oceny pracy. Błędy stanowią dla nauczyciela podstawę do podjęcia z dzieckiem
dalszej pracy samokształceniowej i wyrównawczej. Błędy w pisowni są – w miarę możliwości i
potrzeb- oceniane opisowo, a uczeń otrzymuje wskazówki do sposobu ich poprawienia.
15. Indywidualizuje ocenianie.
Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu szczególnie będą doceniane: własna aktywność
i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność,
obowiązkowość, dokładność).
ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIEM Z ADHD
Dostosowania:

1. Posadzenie ucznia z dala od okna, ze spokojnym uczniem.
2. Niezniechęcanie i niedyskwalifikowanie za złą odpowiedź.
3. Nieodpytywanie w stanie silnego pobudzenia.
4. Wyznaczanie uczniowi konkretnego celu i działania.
5. Dzielenie zadania na mniejsze, możliwe do zrealizowania etapy.
6. Pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności.
7. Podawanie jasno sprecyzowanego polecenia (na raz tylko jedno polecenie).
8. Monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek.
9. Sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału.
10. Dzielenie dłuższych sprawdzianów na części.
11. Wydłużanie czasu odpowiedzi
12. Zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania podczas lekcji.
13. Aktywizowanie ucznia podczas zajęć-zapewnienie odpowiedniego (szybkiego) tempa
pracy i zróżnicowanie zadań.
14. Przypominanie o terminach sprawdzianów.
15. Unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.
16. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami.
ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIEM PO PRZEJŚCIACH TRAUMATYCZNYCH
Dostosowania:
1. Pomoc w radzeniu sobie ze stresem.
2. Stworzenie spokojnej, przyjaznej atmosfery.
3. Umożliwienie zaliczenia materiału w późniejszym terminie, nieponaglanie ucznia.
4. Rozłożenie zaliczanego materiału na mniejsze partie.
5. Przedłużenie czasu pracy bieżącej ucznia (ewentualne zapewnienie dodatkowych terminów prac
pisemnych i odpowiedzi).
6. Umożliwienie odpowiadania na osobności, a nie przy całej klasie.
7. Uwzględnienie problemów ucznia w odniesieniu do zachowania na lekcji.
8. Unikanie krępujących, osobistych pytań wynikających z tematu lekcji.
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PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

1. Poszerzenie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez zachęcanie go do udziału
w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych;
2. Indywidualizacja procesu dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych, poszerzenie
i wzbogacenie treści materiału programowego.
3. Przygotowywanie ucznia do udziału w konkursach.
4. Przeprowadzanie okresowej ewaluacji postępów ucznia.
5. Wymiana spostrzeżeń, współpraca z innymi członkami rady pedagogicznej.
6. Współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, rodzicami w celu zapewnienia uczniowi
zdolnemu harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego.
7. Promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią.
8. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach j. polskiego realizowana jest głównie w formie pracy
indywidualnej. Jest to optymalna forma pozwalająca precyzyjnie dobrać treść i dostosować
tempo uczenia się. Realizuje się je poprzez:
a. krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, zwykle komentujące w sposób
rozszerzający bieżący materiał lub kończące się sformułowaniem problemu, a potem
rozwiązaniem go;
b. zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych;
c. przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury;
d. korygowanie błędów kolegów;
e. prowadzenie przez ucznia fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji);
f. zachęcanie do czytania lektur uzupełniających;
g. zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji wypowiedzi;
h. stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych,
swobodnej decyzji w podejmowaniu dodatkowych zadań,
i. organizowanie konkursów w rozwiązywaniu zadań trudniejszych,
j. udział w projektach.
9. Innymi formami pracy z uczniem zdolnym są:
a. praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze
dla grup zdolniejszych;
b. praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów, a praca może być
formą konkursów.
10. Przynależność do kół zainteresowań.
X. Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-8
Ogólne i szczegółowe e wymagania programowe dla poszczególnych klas zawarte są w
załącznikach:
Załącznik nr 1 - wymagania dla klasy IV
Załącznik nr 2 – wymagania dla klasy V
Załącznik nr 3 – wymagania dla klasy VI
Załącznik nr 4- wymagania dla klasy VII
Załącznik nr 5 – wymagania dla klasy VIII
Ewaluacja PSO
PSO z języka polskiego będzie systematycznie monitorowany i poddawany analizie, której wyniki
posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian, uzupełnień czy ulepszeń. O wprowadzonych
zmianach zostaną poinformowani wszyscy zainteresowani.
XI. Uwagi końcowe:
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1. Nauczyciel zaznajamia uczniów z PSO na początku roku szkolnego oraz na bieżąco udostępnia ten
dokument uczniom i rodzicom w pracowni języka polskiego.
2. Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze
(z naciskiem na semestr II).
3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
4. Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym zostaje
poinformowany o wynikach.
5. Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica /prawnego opiekuna, uzasadnić
wystawioną ocenę.
6. Rodzice są zobowiązani podpisać każdą ocenę ucznia wpisaną do zeszytu.
7. Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z WSO.
8. Roczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie z WSO.
9. Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową,
według której oceniany był sprawdzian (praca klasowa, wypracowanie itp.) .
10. Uczniowie nie mogą w zeszytach przedmiotowych i na sprawdzianach pisać flamastrami i
czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela) oraz na sprawdzianach używać
korektorów.
11. Nie ocenia się ucznia do 5 dni po dłuższej, trwającej co najmniej dwa tygodnie, usprawiedliwionej
nieobecności w szkole.
12. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek z lekcji w zeszycie, co najmniej 60-kartkowym w linie
i z marginesem, w formacie B5 oraz posiadania na zajęciach podręczników/ lektur lub innych
niezbędnych materiałów
Uczeń zawsze może zwrócić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie, np. poprosić o indywidualne
konsultacje w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Opracowała: Mariola Rozmacińska
Grzmiąca, 28.08.2020r.
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