PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: KATARZYNA GABRYCH
KLASY: 1-3
L.p.
1

Nauczanie w szkole
Oceniane formy aktywności

● testy sprawdzające wiedzę po każdym

Nauczanie zdalne
● testy sprawdzające wiedzę – tak

przerobionym rozdziale, poprzedzone lekcją

jak w nauczaniu w szkole –

powtórzeniową

przesyłane przez dzieci w formie

● praca domowa

elektronicznej, bądź wykonywane

● aktywność na lekcji ( 10 plusów – ocena

w aplikacji Liveworksheets.com,

bardzo dobry)
● piosenki, wierszyki, rymowanki – słuchane
i śpiewane podczas lekcji
● prace projektowe
● odpowiedź ustna
● prace dodatkowe

na platformie Kahoot, Quizziz
● praca domowa – wysyłana
elektronicznie lub omawiana
podczas zajęć online
● aktywność na lekcji ( 10 plusów –
ocena bardzo dobry) – tak jak w
szkole
● piosenki, wierszyki, rymowanki –
dla chętnych uczniów – można
nagrać swoje wykonanie

piosenki/wierszyka/rymowanki i
odesłać elektronicznie
● prace projektowe – przesyłane w
formie zdjęć/scanów
● odpowiedź ustna – tak jak w szkole
prace dodatkowe
2

Zasady zaliczania obowiązkowych
form aktywności w przypadku
usprawiedliwionych nieobecności
ucznia w wyznaczonym terminie

Jeżeli uczeń opuścił test sprawdzający z przyczyn
losowych, ma obowiązek napisać ją do dwóch tygodni
od powrotu do szkoły. Uczeń, który nie dotrzyma
terminu, o którym mowa wyżej lub nie zgłosi się do
nauczycielu w celu wyznaczenia terminu zaliczenia i
nie usprawiedliwi się, otrzymuje ocenę niedostateczną.

3

Zasady poprawiania ocen

4

Wymagania edukacyjne

Jeżeli uczeń otrzyma z testu ocenę, która go nie
satysfakcjonuje ma prawo do jej poprawy. Poprawa
odbywa się w ciągu dwóch tygodni od momentu
otrzymania przez ucznia informacji na temat oceny.
Kryteria oceniania - klasa 1

● Przy usprawiedliwionej nieobecności,
niezależnie ile trwa, termin
nadrobienia braków i pisania zaległych
sprawdzianów ustala się z
nauczycielem. W razie potrzeby uczeń
korzysta z pomocy zdalnej
nauczyciela.
● Tak jak przy nauczaniu w szkole, ale
przesłanie sprawdzianów do ucznia i
odsyłanie do nauczyciela odbywa się
drogą elektroniczną.

Kryteria oceniania - klasa 2
Kryteria oceniania - klasa 3
5

Sposób ustalania oceny
klasyfikacyjnej śródrocznej i
rocznej

Z języka angielskiego ocena bieżąca jest wyrażana w
skali cyfrowej 1-6, ocena
śródroczna i roczna jest oceną opisową.

Tak jak w nauczaniu w szkole

6

Tryb odwoływania się od oceny
klasyfikacyjnej śródrocznej i
rocznej
Sposoby sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów

W klasach 1-3oceny klasyfikacyjne: śródroczne i
roczne są ocenami opisowymi i nie podlegają trybowi
odwołania.
Testy, prace domowe, aktywność na lekcji, prace
plastyczne, piosenki, wierszyki rymowanki – śpiewane
i słuchane podczas zajęć, odpowiedź ustna

Tak jak w nauczaniu w szkole

7

Tak jak w nauczaniu w szkole, tylko prace
przesyłane są elektronicznie, bądź wiedza
sprawdzana jest podczas lekcji online

8
9

Sposób udostępniania prac
pisemnych rodzicom
Warunki i tryb otrzymania
wyższej niż przewidywana
śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych

Prace pisemne udostępniane są podczas konsultacji,
wywiadówek, bądź po wcześniejszym umówieniu
W klasach 1-3oceny klasyfikacyjne: śródroczne i
roczne są ocenami opisowymi i nie przewiduje się
otrzymania oceny wyższej niż przewidywana.

Poprawione i ocenione prace pisemne
odsyłane są uczniowi drogą elektroniczną.
Tak jak w nauczaniu w szkole.

