Przedmiotowy system oceniania

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element składowy procesu dydaktycznego.
Ocenianie ma na celu:
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie.
2. Udzielanie uczniowi pomocy poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien
się dalej uczyć.
3. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
5. Monitorowanie pracy z uczniem.
6. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych
uzdolnieniach dziecka.
7. Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej.
Sprawdzanie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia może odbywać się w formie:
1. pisemnej
a) sprawdzian (praca klasowa)
b) kartkówka
c) praca domowa
2.

3.

ustnej
a) odpowiedź z ostatniej lekcji
b) praca na lekcji
c) powtórzenie
praktycznej
a) zadania dodatkowe do wykonania w domu
b) zadania praktyczne do wykonania na lekcji

Sposoby oceniania
1.

Sprawdzian (praca klasowa)
- obejmuje większą partię materiału (np. dział programowy)
- trwa 1 godzinę lekcyjną
- jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją powtórzeniową
- jest obowiązkowy ( w razie nieobecności, uczeń musi ją zaliczyć w terminie uzgodnionym z
nauczycielem)
- jeśli ocena ze sprawdzianu jest dla ucznia niezadowalająca, może on go poprawić w terminie
uzgodnionym z nauczycielem (poprawa odbywa się tylko raz a ocena bez względu na
wysokość jest wpisywana do dziennika)
- sprawdzian oceniany jest według następującej skali procentowej:
0-29% niedostateczny
30%-49% dopuszczający
50%-69% dostateczny
70%-85% dobry
86% - 96% bardzo dobry
97 – 100 % celujący
- sprawdzona praca jest przedstawiana do wglądu uczniowi na zajęciach dydaktycznych
- ocena jest wpisywana do dziennika i do zeszytu ucznia
przy wystawianiu oceny semestralnej ocena z pracy klasowej, sprawdzianu ma największą
rangę
Kartkówka
– obejmuje zagadnienia z ostatniej jednostki tematycznej
– trwa, kilka lub kilkanaście minut
– jest niezapowiadana
– ocena z kartkówki traktowana jest jak ocena z odpowiedzi (ma taką samą rangę)
-

2.

–

nie jest obowiązkowa, uczniowie, którzy zgłosili nieprzygotowanie lub byli
nieobecni nie muszą jej zaliczać
– ocenę z kartkówki (odpowiedzi) poprawia się inną oceną z kartkówki w terminie
wybranym przez nauczyciela , poprawa odbywa się tylko raz a ocena bez względu
na wysokość wpisywana jest do dziennika
– na kartkówce uczeń udziela odpowiedzi na 6 pytań , za poprawną odpowiedź na
pytanie uczeń otrzymuje 1 punkt
– kryteria oceny
6 pkt. –ocena celująca
5 pkt. – ocena bardzo dobra
4 pkt. – ocena dobra
3 pkt. – ocena dostateczna
2 pkt. – ocena dopuszczająca
0-1 pkt. – ocena niedostateczna
3.

Zadania domowe
- uczeń odrabia zadania domowe systematycznie
- zadania domowe uczeń odrabia w domu (za odpisywanie zadań w szkole uczeń może dostać
ocenę niedostateczną, bądź uwagę negatywną)
- nauczyciel określa zasady wykonania zadania – sposób, termin
- postawienie „parafki” przy wykonywanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał
wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej
- niewykonane zadania domowe uczeń ma obowiązek uzupełnić przed terminem kontroli
zeszytu lub zeszytu ćwiczeń (o terminie kontroli uczniowie są powiadamiani przynajmniej
jedną lekcję wcześniej)
- zadania domowe wraz z ćwiczeniami robionymi na lekcji sprawdzane są po zakończeniu
każdego działu
- zadania domowe do wykonania w zeszycie lub na kartach pracy oceniane są zgodnie z umową
dotyczącą konkretnej pracy
4. Odpowiedź ustna
- obejmuje zagadnienia z ostatniej jednostki tematycznej
- ocenie podlegają: znajomość zagadnienia, samodzielność wypowiedzi, kultura języka,
precyzja, jasność ujęcia tematu
- ocenę z odpowiedzi poprawia się inną oceną z odpowiedzi w terminie wybranym przez
nauczyciela , poprawa odbywa się tylko raz a ocena bez względu na wysokość wpisywana jest do dziennika
5.

6.

7.

Praca na lekcji
- przez pracę na lekcji rozumie się wypowiedzi ucznia na lekcji (dotyczące tematu, z
zachowaniem kultury słowa i kultury dyskusji), odpowiedzi na pytania nauczyciela zadawane
w trakcie lekcji, dotyczące omawianych zagadnień, zaangażowanie w wykonywanie zadań i
poleceń
- za poprawne wypowiedzi i odpowiedzi na lekcji uczeń otrzymuje +
- podsumowanie pracy na lekcji odbywa się na koniec miesiąca, w wyjątkowych sytuacjach, np.
przy jednej godzinie z przedmiotu w tygodniu, raz na dwa miesiące
- uczniowie, którzy zgromadzili najwięcej + otrzymują ocenę bardzo dobrą, a pozostali
proporcjonalnie niższą, w zależności od liczby zgromadzonych +
nauczyciel może nagrodzić ucznia oceną celującą np. za posiadanie wiedzy wykraczającej
ponad program, za wyjątkowo wysoką liczbę +
Powtórzenie
- lekcja powtórzeniowa obejmuje większą partię materiał (dział programowy)
- trwa 1 godzinę
- lekcja powtórzeniowa jest zapowiadana
- ocena z powtórzenia nie jest obligatoryjna (uczniowie nieobecni nie muszą jej zaliczać)
- uczniowie za odpowiedzi na zadawane pytania otrzymują punkty (plusy)
- kryteria oceny (przedziały procentowe )są takie jak kartkówce lub w inny sposób uzgodniony z
uczniami
Zadania praktyczne
- oceniane są zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy

za nieudane zadanie praktyczne uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej pod warunkiem, że
zobowiąże się do ponownego wykonania w terminie uzgodnionym z nauczycielem i z tego
terminu się wywiąże
Poza powyższymi uczniowie mogą zdobyć oceny również za:
a) zeszyt przedmiotowy (w ocenie brane są pod uwagę estetyka, zawartość,
systematyczność, stosowanie się do zasad prowadzenia zeszytu)
b) udział w konkursie ( w szczególności za zajęcie czołowych miejsc)
c) pracę w grupie (w ocenie brane są pod uwagę zaangażowanie, poprawność
wykonania zadań przez grupę)
d) prowadzenie, przygotowanie lekcji lub jej części
e) inne zadania nieprzewidziane w systemie oceniania, ale wcześniej
uzgodnione z większością klasy
-

8.

Nieprzygotowanie do lekcji:
uczeń ma prawo (2 razy w semestrze przy dwóch lub trzech godzinach tygodniowo z
przedmiotu i 1 raz przy jednej godzinie tygodniowo z przedmiotu) zgłosić nieprzygotowanie
do lekcji ( nie dotyczy to lekcji z zapowiedzianym sprawdzianem lub powtórzeniem)
- nieprzygotowanie oznacza: brak pracy domowej, nieznajomość zagadnień z ostatniej lekcji,
brak potrzebnych przyborów obowiązkowych (zeszyt, ćwiczenie, podręcznik, długopis,
ołówek, gumka, linijka, klej, nożyczki, kredki) lub dodatkowych, które trzeba było przynieść
(wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela)
- po wykorzystaniu dozwolonych nieprzygotowań, za każde następne uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną
- niewykorzystane nieprzygotowania na koniec semestru są zamieniane na ocenę bardzo dobrą
-

Ustalanie oceny semestralnej (śródrocznej, rocznej):
- raz na dwa miesiące n-l przedstawia informację uczniowi i jego rodzicom o poziomie osiągnięć
ucznia wyrażoną w skali słownej
- przy wystawianiu oceny semestralnej nauczyciel uwzględnia postępy ucznia oraz jego
indywidualne możliwości
- ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
- największą rangę przy wystawianiu oceny semestralnej mają: prace klasowe – sprawdziany,
oceny z powtórzeń, oceny z odpowiedzi i kartkówek
- na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych, uczeń na
swoją ocenę pracuje cały rok
Dostosowanie wymagań
- Przy ocenianiu n-l uwzględnia indywidualne predyspozycje i możliwości ucznia
- Dostosowanie wymagań szczegółowo zawarte jest w załączniku 1,2,3,4 i 5 do PSO oraz w IPETach
opracowanych dla poszczególnych uczniów

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Zawiera zadania ze wszystkich
poziomów wymagań. Kryteria oceny są takie same jak w przypadku pracy klasowej.
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