PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: KATARZYNA GABRYCH oraz BEATA LUBER
KLASY: 4-8
L.p.

Nauczanie w szkole
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Oceniane formy aktywności

Sprawdziany wiadomości w formie testów, kartkówki,
prace domowe, odpowiedź ustna, aktywność na
lekcjach, czytanie, prace nadobowiązkowe, udział w
konkursach.
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Zasady zaliczania obowiązkowych
form aktywności w przypadku
usprawiedliwionych nieobecności
ucznia w wyznaczonym terminie

Jeżeli uczeń opuścił pracę kontrolną z przyczyn
losowych, ma obowiązek napisać ją do dwóch tygodni
od powrotu do szkoły

Zasady poprawiania ocen

Każdą pracę klasową i sprawdzian napisaną na ocenę
niesatysfakcjonującą ucznia (z wyjątkiem oceny
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Uczeń, który nie dotrzyma terminu, o którym mowa
wyżej lub nie zgłosi się do nauczyciela w celu
wyznaczenia terminu zaliczenia i nie usprawiedliwi
się, otrzymuje ocenę niedostateczną

Nauczanie zdalne
● Sprawdziany wiadomości w
formie testów, kartkówki, prace
domowe – w formie
elektronicznej
● Odpowiedź ustna, aktywność na
lekcjach, czytanie, prace
nadobowiązkowe – tak jak w
nauczaniu w szkole
● Konkursy tylko możliwe do
przeprowadzenia w warunkach
zdalnego nauczania.
●
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
stacjonarnym, ale przesłanie

bardzo dobrej) uczeń może poprawić. Poprawa jest
dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od
dnia podania informacji o ocenie. Uczeń poprawia
pracę tylko raz i pod uwagę brana jest ocena z pracy
poprawionej. Zasady ustalenia oceny z pracy klasowej
i sprawdzianu, ich poprawy oraz sposobu
przechowywania są zgodne z WZO

sprawdzianów do ucznia i
odsyłanie
do
nauczyciela
odbywa się drogą elektroniczną.

Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. Z kartkówki
można otrzymać ocenę celującą. Kartkówka jest
oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest
przeliczana na ocenę zgodną z WZO.
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Wymagania edukacyjne

Szczegółowe kryteria oceniania:
kryteria oceniania - klasa 4
kryteria oceniania - klasa 5
kryteria oceniania - klasa 6
kryteria oceniania - klasa 7
kryteria oceniania - klasa 8
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Sposób ustalania oceny
klasyfikacyjnej śródrocznej i
rocznej

Ocenę śródroczną (roczną) wystawia
nauczyciel w trybie i terminie zgodnym z WZO
i jest ona średnią ważoną ocen bieżących.
Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się
jej wagę ustaloną w WZO.
Przy ustaleniu ocen śródrocznych i rocznych
obowiązują progi średniej ważonej, które mają
charakter pomocniczy i są zgodne z WZO.
Wszystkie formy aktywności ucznia są
oceniane w skali stopniowej.

● Tak jak w nauczaniu
stacjonarnym.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który
spełnia kryteria oceny bardzo dobrej w stu
procentach.
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Tryb odwoływania się od oceny
klasyfikacyjnej śródrocznej i
rocznej
Sposoby sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów

Tryb odwoływania się od oceny klasyfikacyjnej
śródrocznej i rocznej wg §60 Statutu Szkoły Podstawowej
nr 5 w Ustroniu.
1. Prace kontrolne w formie testów bądź
sprawdzianów,
które
zapowiedziane
są
przynajmniej tydzień wcześniej i trwają minimum
45 minut. Każda praca kontrolna poprzedzona jest
lekcją powtórzeniową
2. Kartkówki 15-minutowe, zapowiedziane lub
niezapowiedziane, których zakres materiału
obejmuje 2-3 ostatnie jednostki lekcyjne (mogą to
być kartkówki ze słownictwa bądź z zagadnień
gramatycznych)
3. Prace domowe.
4. Odpowiedzi ustne
5. Czytanie – poprawna wymowa,
rozumienie tekstu czytanego.

płynność,

6. Słuchanie – rozumienie tekstu słuchanego jak
również poleceń nauczyciela.
7. Aktywność, praca na lekcjach.
8. Zeszyty.
9. Prace nadobowiązkowe, udział w konkursach.
Uczeń ma prawo zgłosić ‘nieprzygotowanie’ do lekcji
(brak zadania, brak książki czy ćwiczeń, nie

● Tak jak w nauczaniu
stacjonarnym.
● Sposoby sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych
uczniów
odbywają się tak samo jak w
nauczaniu stacjonarnym za
pośrednictwem
drogi
elektronicznej

opanowany materiał z 3 ostatnich lekcji) dwa razy w
ciągu
półrocza.
W
przypadku
kolejnego
nieprzygotowania,
uczeń
otrzymuje
ocenę
niedostateczną
Uczeń otrzymuje „+” za wykazywaną podczas lekcji
aktywność. W chwili otrzymania dziesiątego „+”,
nauczyciel wpisuje uczniowi ocenę bardzo dobrą za
aktywność
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Sposób udostępniania prac
pisemnych rodzicom
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Warunki i tryb otrzymania
wyższej niż przewidywana
śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć
edukacyjnych

Prace pisemne udostępniane są do wglądu podczas
wywiadówek, konsultacji, bądź po wcześniejszym
umówieniu
Ocena klasyfikacyjna może być wyższa od oceny
przewidywanej. Ocena klasyfikacyjna ustalana jest według
tego samego algorytmu co ocena przewidywana, z tym że
uwzględnia również oceny zdobyte przez ucznia po
wystawieniu oceny przewidywanej. Dodatkowe oceny
poprawiające ocenę przewidywaną można zdobyć na
każdych zajęciach zgłaszając się do odpowiedzi lub
poprawiając sprawdzian napisany na ocenę zaniżającą
średnią. Należy najpierw uzgodnić z nauczycielem zakres
materiału, który należy zdać w formie pisemnej lub ustnej.

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

