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Zasady ustalone w Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO) klas I – III 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

 

  Osiągnięcia edukacyjne uczniów są sprawdzane w następującej formie:

 

a)     ustnej - czytanie – nowy tekst, tekst wyuczony, czytanie z podziałem na 

     role, technika czytania, wypowiedzi na określony temat;

 

b)    pisemnej - pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, przepisywanie miesiącu, testy

kompetencji, prace domowe;

 

c)     liczenie - dodawanie i odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

 

     Uczeń, który nie pisał ze słuchu, z pamięci, lub testu kompetencji pisze po zajęciach

w  tygodniu po przyjściu do szkoły.

     Podczas pisania testu kompetencji uczeń może korzystać z pomocy nauczyciela, ale

w tym przypadku na jego pracy będzie zapis „z pomocą nauczyciela”

     Uczeń może poprawić oceny ze testu. Punktacja za poprawioną pracę będzie taka

sama jak za pracę pierwotną. Poprawa prac jest dobrowolna i musi odbywać się  po

zajęciach, w ciągu tygodnia od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.

    Nie odrobione prace domowe uczeń uzupełnia na bieżąco w domu lub

w przypadku często powtarzających się braków uczeń będzie pozostawał po zajęciach i

uzupełni je w szkole.    

 

    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia

jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

w szkole – uczniowi na  zajęciach edukacyjnych do analizy i poprawy,

a rodzicom podczas spotkania w ustalonym terminie.

 

    Prace pisemne ucznia nauczyciel przechowuje do września następnego roku

szkolnego.

 



W celu motywacji ucznia do lepszej pracy ocenie podlegają również :

a)     aktywność ucznia, uczestnictwo  w zajęciach - jest oceniane w danym dniu pod

koniec zajęć edukacyjnych,  

 

b) praca uczniów w grupach – uczniowie oceniani są w zależności od wkładu

     pracy, pracę w grupie oceniają również uczniowie;

 

c) estetyka, systematyczność prowadzenia zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń;

   

d) błędy ortograficzne;

 

e) prace dodatkowe;

 

f) przygotowanie do zajęć.

 

      Osiągnięcia edukacyjne ucznia są odnotowywane w zeszytach ucznia, ćwiczeniach, 

w dzienniku zajęć edukacyjnych oraz  w dzienniczkach ucznia (według uznania

nauczyciela). Uzupełnieniem oceny są wytwory pracy ucznia gromadzone przez

nauczyciela. 

 

     Uczeń może być nieprzygotowany 5 razy w semestrze.  Musi to zgłosić

nauczycielowi przed zajęciami edukacyjnymi. Każde następne nieprzygotowanie jest

oceniane negatywnie.(źle).

 

Zasady i procedury ujęte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO)

1. Ocenianie zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów

    w I etapie edukacyjnym ma charakter wyłącznie opisowy. Ocena

   opisowa wspomagana jest oceną bieżącą w postaci kluczowych słów

   z uwzględnieniem poziomu wiadomości i umiejętności ucznia

 - wspaniale – w                             – wymagania wykraczające

 - bardzo ładnie – bł                       – wymagania dopełniające

 - ładnie – ł                                     – wymagania rozszerzające 

 - musisz popracować – mp           – wymagania podstawowe

 - słabo – s                                      – wymagania konieczne

 - źle



 

Kryteria przyznawania kluczowych słów:

Wspaniale otrzymuje uczeń, który:

-         posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania

     w danej klasie,

-         samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się

zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w tej klasie,

-         proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza

program nauczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w konkursach

    i olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na

    szczeblu wojewódzkim. 

 

Bardzo ładnie otrzymuje uczeń który:

-         Sprawnie opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych na  poziomie

wymagań dopełniających w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi

wiadomościami,

-         rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem

nauczania,

-         potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w

nowych sytuacjach.

 

Ładnie otrzymuje uczeń który:

-         nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych  na poziomie

przekraczających wymagań rozszerzonych w danej klasie

-         właściwie stosuje poznane wiadomości i umiejętności

-         rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

Musisz popracować otrzymuje uczeń który:

-         wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach

     i w rozwiązywaniu zadań,

-         samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

 

Słabo otrzymuje uczeń który:



-         ma braki na poziomie  wymagań podstawowych ale braki te nie przekreślają

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz

-         ma problem z rozwiązywaniem zadań teoretycznych lub praktycznych            o

średnim stopniu trudności.

 

Źle otrzymuje uczeń który:

-         nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na poziomie wymagań

koniecznych a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

oraz

-         nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności

 

2. W przypadku zdobycia przez dziecko wiadomości i umiejętności

    przynajmniej na poziomie koniecznym tj. niezbędnym do dalszego

    kontynuowania nauki roczna ocena opisowa jest pozytywna.

 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
    w szczególności:
 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 
b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
 
a)     dbałość o bezpieczeństwo o zdrowie własne i innych osób,
 
b)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 
c)     okazywanie szacunku innym osobom.
 
 
  WSPANIALE OTRZYMUJE UCZEŃ ,KTÓRY:

 

·        systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych

spóźnień i nieobecności,

·        osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,

·        kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, poza szkołą, w stosunku do



nauczycieli, kolegów; jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń,

·        jest uczciwy bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy, pomaga i

staje w obronie pokrzywdzonych,

·        zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i

klasowego oraz postępuje zgodnie ze statutem szkoły,

·        zawsze dba o estetykę swojego wyglądu,

·        jest pilny, systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, pomaga słabszym w

nauce,

·        rozwiązuje problemy,

·        szanuje mienie własne, kolegów i szkolne,

·        aktywnie i twórczo angażuje się w życie klasy i szkoły oraz rozwija swoje

zainteresowania,

·        wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków,

·        godnie reprezentuje szkołę na zewnętrz w różnego rodzaju olimpiadach,

konkursach itp.

 

   BARDZO  ŁADNIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności ma zawsze usprawiedliwione,

·   zachowuje się w sposób nie budzący zastrzeżeń, z szacunkiem odnosi się 

         do innych,

·        szanuje symbole państwowe i religijne,

·        jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński i opiekuńczy

     w stosunku do koleżanek i kolegów,

·        przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego

     i klasowego oraz postępuje zgadnie z obowiązującym statutem szkoły,

·        dba o estetykę swego wyglądu,

·        angażuje się w życie szkoły,

·        wypełnia obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd.

 ŁADNIE JEST OCENĄ WYJŚCIOWĄ I OTRZYMUJE JĄ UCZEŃ, KTÓRY:

·        punktualnie uczęszcza na zajęcia, a nieobecności ma usprawiedliwione,

·        zachowuje się w sposób nie budzący większych zastrzeżeń,

·        jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński w stosunku do



otaczających go osób,

·        stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego i

klasowego oraz postępować zgodnie z obowiązującym statutem szkoły,

·        dba o swój wygląd,

·        stara się angażować w życie klasy,

·        stara się wypełniać obowiązki zlecone przez nauczycieli lub samorząd oraz

naprawiać wyrządzone krzywdy i szkody,

·        zgodnie współdziała w grupie rówieśniczej.

 

 MUSISZ POPRACOWAĆ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        sporadycznie spóźnia się i w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia,

·        zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać na lekcjach, przerwach i poza szkołą

oraz w stosunku do kolegów i nauczycieli,

·        stara się przestrzegać ustaleń wynikających z regulaminów szkolnych,

·        nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu,

·        na ogół wywiązuje się z obowiązków szkolnych (zadania domowe),

·        zdarza się, że nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,

·        nie angażuje się w życie szkoły i klasy,

·        jego styl bycia i słownictwo budzi zastrzeżenia.

 

 SŁABO OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        bardzo często spóźnia się na zajęcia,

·        posiada dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych,

·        nieodpowiednio zachowuje się na lekcjach, przerwach i poza szkołą oraz wobec

kolegów, koleżanek i nauczycieli,

·        bywa niekoleżeński, nie przyznaje się do swoich błędów, swoją winą obarcza

innych, skarży,

·        nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,

·        nie troszczy się o swój wygląd,

·        bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji,

·        nie angażuje się w życie klasy,

·        często nie wypełnia powierzonych funkcji i obowiązków,

·        używa wulgarnego słownictwa.



 

 ŹLE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY POPEŁNIŁ NIŻEJ WYMIENIONE

WYKROCZENIA, A PODJĘTE PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁANIA

PROFILAKTYCZNE NIE ODNIOSŁY REZULTATU.

·        jest niepunktualny, wagaruje,

·        nagminnie jest nieprzygotowany do lekcji,

·        skandalicznie zachowuje się na lekcjach, przerwach oraz w stosunku do

koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,

·        używa niecenzuralnego słownictwa, narusza godność innych,

·        pali papierosy lub używa innych środków uzależniających,

·        swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innym,

·        świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne, kradnie, wymusza,

·        wchodzi w konflikt z prawem (nadzór policji, sprawy karne w toku),

·        nie szanuje symboli państwowych i religijnych.
                                             
 

TRYB

USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ KLASYFIKACYJNEJ OCENY ZACHOWANIA

 
1.Samoocena ucznia.

2.Opinia klasy.

3.Opinia innych nauczycieli w formie proponowanej przez niego oceny                

    zachowania.

4.Jawne, w obecności klasy podsumowanie przez wychowawcę i ustale

   nie ostatecznej oceny  z zachowania.

5.Podanie propozycji ocen zachowania rodzicom na 2 tygodnie przed

   klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

TRYB I WARUNKI

UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ŚRÓDROCZNEJ

 I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ  ZACHOWANIA



 

1.Zapoznanie z propozycją oceny w ustalonym terminie.

 

2.Zgłoszenie wychowawcy zastrzeżeń na piśmie.

 

3.Rozpatrzenie uwag przez wychowawcę poprzez ponowną analizę do-

   kumentów na podstawie, których została ustalona ocena. Wychowawca

   może zasięgnąć opinii innego nauczyciela uczącego w tej klasie

  i podwyższyć bądź utrzymać poprzednią ocenę.. Ustalona ponownie

  przez wychowawcę ocena jest ostateczna.

   

 
BIEŻĄCE  OCENIANIE

 
 

     Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej

obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku

wkładanego w wywiązywaniu się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu

wiadomości i umiejętności.

     Przedmiotem oceny są:

- wiadomości,

- umiejętności,

- postawa - aktywność

 

     Uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w ciągu najbliższego tygodnia po

otrzymaniu wpisu: źle, słabo lub musisz popracować. Poprawa nie dotyczy ocen:

wspaniale, bardzo ładnie lub ładnie.

 

    Rodzic (prawny opiekun) jest informowany o osiągnięciach dziecka podczas:

a)indywidualnych spotkań z nauczycielami przedmiotu i wychowawcą,

a)     comiesięcznych dyżurów informacyjnych,

b)    wywiadówek śródsemestralnych,

c)     wywiadówki semestralnej

f)  poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń,

g) w dowolnym czasie ustalonym wcześniej z nauczycielem.



 

PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców(prawnych opiekunów) z Przedmiotowym 

    Systemem Oceniania oraz przestrzeganie zasad w nim zawartych.

2. Systematyczne ocenianie zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym regulaminie.

3. Zapoznanie uczniów i rodziców(prawnych opiekunów) z proponowaną oceną 

    półroczną lub roczną z poszczególnych przedmiotów zgodnie z zasadami we -

    wnątrzszkolnego oceniania.

4. Wystawienie oceny półrocznej lub rocznej.

 

 

TRYB I WARUNKI

UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ŚRÓDROCZNEJ

I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może wnieść prośbę do nauczyciela

    o umożliwienie poprawienia oceny.

 

2.     Prawo to przysługuje uczniowi, który:

a)     systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach z danego przedmiotu
     (ewentualne nieobecności spowodowane były chorobą lub innym
     uzasadnionym wypadkiem losowym),

 

b)    korzystał na bieżąco z możliwości uzyskania i poprawiania ocen cząstkowych,

 

c)     znał wymagane osiągnięcia edukacyjne.

 

3. Pisemną prośbę o dokonanie poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej składa

uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) do nauczyciela danego przedmiotu nie później

niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

4. Poprawy oceny dokonuje jednoosobowo nauczyciel prowadzący określone zajęcia

edukacyjne na zasadach i w formach ustalonych w porozumieniu      

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w takim terminie, aby informacja o

wyniku poprawy mogła być przekazana zainteresowanym przed klasyfikacyjnym



posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

5. Uczeń ma prawo ubiegać się o poprawę oceny z dowolnych zajęć edukacyjnych i

zachowania tylko jeden raz w każdym półroczu.

 

6. Na wniosek ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna) w poprawie oceny może

uczestniczyć wychowawca klasy, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

 

7. Prawo do uczestniczenia w poprawie – jako obserwator – ma także rodzic (prawny

opiekun) ucznia.

 

8. Nauczyciel w wyniku poprawy oceny może:

 

a)     podwyższyć ocenę,

 

b)    pozostawić ocenę ustaloną wcześniej.

 

 

 

TRYB I WARUNKI ODWOŁANIA SIĘ

OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  ZACHOWANIA

 

1. Rodzice ucznia ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa



dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w terminie 3 dni od wpłynięcia

zastrzeżeń powołuje komisję, która:

 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

b)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2a, uzgadnia się z uczniem     i jego

rodzicami ( prawnymi opiekunami).

 

 

 
 


