Zasady oceniania i warunki pracy na lekcjach języka polskiego w
klasach IV - VI
PSP ACADEMOS
prowadzący: Bartosz Jakubek

+++ to ocena bardzo dobra
- - - to ocena niedostateczna
plusy i minusy nie ulegają redukcji
- każdy uczeń ma prawo dwa razy w okresie zgłosić „nieprzygotowanie”, które zwalnia go z

UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO ZA:

odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki, natomiast nie zwalnia z prac

- odpowiedzi ustne (obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji);

zapowiedzianych z wyprzedzeniem („nieprzygotowanie” można zgłosić w trakcie lekcji);

- recytacje

- podstawą wystawienia oceny nie jest średnia arytmetyczna. Wagi poszczególnych ocen

- sprawdziany (zapowiedziany min. z tygodniowym wyprzedzeniem, z określonej partii

można sprawdzić w dzienniku elektronicznym.

materiału, poprzedzony powtórką);

- w przypadku udowodnionego niezgłoszenia braku zadania domowego uczeń otrzymuje

- sprawdziany znajomości lektur;

ocenę niedostateczną;

- kartkówki (niezapowiedziana – materiał z trzech ostatnich lekcji, w innym przypadku

- za brak zeszytu, podręcznika, tekstu lektury lub krótkiego zadania domowego uczeń

obowiązuje zakres podany przez nauczyciela);

otrzymuje minus.

- prace klasowe (redagowanie dłuższego tekstu pisemnego na określone tematy);

- podstawą do otrzymania plusa jest aktywność ucznia podczas zajęć; obowiązkowość oraz

- czytanie ze zrozumieniem (nie musi być niezapowiedziane);

rzetelność w wykonywaniu powierzonej mu pracy; a także wyraźne próby w podejmowaniu

- dyktanda i sprawdziany ortograficzne;

problemów o wyższym stopniu złożoności;

- krótkie prace pisemne redagowane w szkole;

- za plagiat (przepisanie w całości/znaczącej części zadania z Internetu lub od rówieśnika)

- projekty, prezentacje, referaty;

uczeń otrzymuje ocenę „P”, która obniża ocenę roczną o jeden stopień;

- udział w konkursach przedmiotowych

- w przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest napisać pominięte prace do dwóch

- prace domowe;

tygodni od powrotu do szkoły.

- pracę na lekcji (system plusów i minusów);

- nieobecność na wszelkich zapowiedzianych zadaniach klasowych (w tym kartkówek,

- systematyczne prowadzenie zeszytu

prezentacji i dyktand) skutkuje wpisaniem do dziennika oceny „0”, która musi zostać przez
ucznia poprawiona. W innym przypadku ocena ta pozostaje i wlicza się do średniej.

ZASADY OCENIANIA

- ściąganie na sprawdzianach powoduje wpisanie oceny niedostatecznej bez możliwości

- każdą ocenę z pracy pisemnej lub ustnej, zapowiedzianej z wyprzedzeniem, można

poprawy.

poprawić, ale każdą tylko jeden raz;
- aby na semestr i koniec roku otrzymać ocenę co najmniej dostateczną, należy wszystkie
sprawdziany z lektur zaliczyć na ocenę co najmniej dostateczną;
- za pracę na lekcjach uczniowie zdobywają plusy i minusy, które są zamieniane na oceny w
następujący sposób:

...............................................................
(podpis ucznia/uczennicy)

................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

