
„Wiedza o regionie” -  zasady oceniania 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy
1.Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

- prace klasowe, kartkówki

- prezentacje i projekty indywidualne lub grupowe

- prace domowe /dłuższa wypowiedź pisemna lub ustna na wskazany temat/

- praca na lekcji /aktywność/

a. szczególnie wyróżniająca się aktywność poparta wiedzą, dociekliwością i

umiejętnościami

b. brak zainteresowania wyznaczonymi zadaniami, nieangażowanie się w pracę na

lekcji

 - prace pozalekcyjne np. udział w olimpiadach, konkursach, opracowanie i wykonanie

 pomocy dydaktycznych

- aktywne uczestnictwo w wydarzeniach środowiskowych

2. Ocenianie powinno uwzględniać wiedzę przedmiotową, specyfikę uczenia się , brać pod

uwagę różnice między uczniami dotyczące możliwości zdobywania wiedzy

3. Prace klasowe, kartkówki, prezentacje, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

4. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem , a ich zakres omówiony.

5. Każdą pracę pisemną pisaną w terminie, z której uczeń otrzymał ocenę niedostateczną

można poprawić. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę w pełnej skali ocen. Poprawa jest

dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni po oddaniu prac i tylko jeden raz. Uczeń,

który podczas pisania pracy klasowej korzystał z niedozwolonych pomocy naukowych lub z

wiedzy innych uczniów, otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa jej poprawienia.

6. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej w żadnym z wyznaczonych terminów, to ma

obowiązek napisania jej w dowolnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela bez

możliwości poprawy.

7. Przy pisaniu i poprawianiu prac klasowych obowiązują te same kryteria ocen. Do dziennika

wpisywane są obie oceny i obie brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny śródroczne, rocznej i

końcoworocznej.

8. Można odstąpić od czasowego oceniania ucznia po dłuższej usprawiedliwionej

nieobecności w szkole oraz ucznia w trudnej sytuacji życiowej. O czasie decyduje nauczyciel

w porozumieniu z wychowawcą.

9. Uczniowie prowadzą notatki w zeszytach zgodnie z zaleceniami nauczyciela.



10.Nieprzygotowania należy zgłaszać tuż po rozpoczęciu lekcji. Uczeń może być

nieprzygotowany jeden raz w ciągu semestru.

11. Każdego ucznia obowiązuje dotrzymywanie terminów

12. Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną

zgodnie z procedurami zawartymi w WSO

13. W ciągu semestru uczeń otrzymuje co najmniej trzy oceny / praca klasowa, odpowiedź

 ustna, prezentacja, projekt, praca domowa lub aktywny udział w zajęciach/

14. Uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału I półrocza, jeśli otrzymał ocenę niedostateczną.

 Może wybrać jedną z dwóch form zaliczenia:

 - egzamin polegający na napisaniu dwugodzinnej pracy obejmującej materiał I półrocza,

 który powinien odbyć się ok. 45 dni kalendarzowych po zakończeniu I półrocza.

 / egzamin może zawierać część ustną/

 - cykl prac pisemnych i ustnych, które uczeń wykonuje w czasie wyznaczonym przez

 nauczyciela

 - oceny uzyskane z zaliczenia I półrocza wchodzą w skład ocen cząstkowych z II półrocza

15. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak podstaw do ustalenia semestralnej lub

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na lekcje w szkolnym planie nauczania.

16. Uczniowie ze stwierdzonymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

dysfunkcjami pracują i są oceniani z uwzględnieniem zaleceń specjalisty. Uczniowie

 powinni znać zasady pisowni i rzetelnie sprawdzać pisownię w swoich pracach.

Kryteria oceniania

Ocena celująca

Uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej a ponadto:

- zgłębia literaturę dotyczącą regionu  oraz wydarzeń kulturalnych i stosuje tę wiedzę w różnych

 sytuacjach problemowych

- samodzielnie rozwija zainteresowania związane z regionem

- potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów

- uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i podejmuje własne inicjatywy środowiskowe

- posiada  informacje na temat dzielnicy, miasta i regionu – umie je aktywnie wykorzystać i posługiwać się nimi

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- ma wiedzę i umiejętności , potrafi się nimi posłużyć  w sytuacjach problemowych



- analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je interpretuje

- potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji danego tekstu  regionie

- uczestniczy w wydarzeniach regionalnych  różnym charakterze  i samodzielnie je ocenia

- aktywnie wykorzystuje swoja wiedzę na lekcjach

- posiada  informacje na temat dzielnicy, miasta i regionu – umie je aktywnie wykorzystać

Ocena dobra

Uczeń:

- ma wiedzę i umiejętności , potrafi się nimi posłużyć w typowych sytuacjach

- porównuje informacje zawarte w różnych źródłach i korzysta z nich ze zrozumieniem

- przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji

- samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu  charakterze regionalnym

- uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i formułuje opinie na ich temat

- posiada podstawowe informacje na temat dzielnicy, miasta i regionu – umie je wykorzystać

Ocena dostateczna

Uczeń:

- ma wiedzę i umiejętności  z niewielkimi brakami

- wiąże zjawiska o charakterze regionalnym w łańcuchy przyczynowo – skutkowe

- w opisie wytworów regionu odróżnia fakty od opinii

- formułuje ustne i pisemne wypowiedzi zawierające własne poglądy na temat tekstów o regionie 

- uczestniczy w wydarzeniach środowiskowych 

- posiada podstawowe informacje na temat dzielnicy, miasta i regionu

Ocena dopuszczająca

- ma wiedzę, jednak pojawiają się braki

- uczestniczy sporadycznie w wydarzeniach środowiskowych

- posiada podstawowe informacje na temat dzielnicy

Ocena niedostateczna

Uczeń:

- nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności

- nie jest aktywny na lekcjach

- nie przygotowuje zadań domowych

- nie uczestniczy w wydarzeniach środowiskowych


