PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA-JĘZYKI OBCE
1.WSTĘP
Dokument określa cele, wymogi i treści nauczania języka angielskiego i niemieckiego, sposoby sprawdzania
i oceniania poziomu osiągnięć szkolnych uczniów ZS w Masłowie. Opracowany został w oparciu
o Wewnątrzszkolny System Oceniania.
2. CELE, TREŚCI I WYMOGI OSIĄGNIĘĆ
a) Cele, treści i wymogi osiągnięć określone są w powyższych dokumentach (patrz: wstęp)
b) Każdą klasę/grupę obowiązuje zakres treści nauczania określony w realizowanym przez nią programie
c) Szczegółowe treści nauczania znajdują się w rozkładach materiału /planach wynikowych
na każdy rok szkolny, opracowanych przez nauczyciela dla poszczególnych klas/grup.
3. SPRAWDZANIE, OCENIANIE
a) Zadania
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów jest składnikiem procesu dydaktycznego, ma charakter pomocniczy w nauczaniu i
uczeniu się, pełni funkcję:
- dydaktyczną: odpowiada na pytanie, czy i w jakim stopniu uczniowie opanowali określoną programowo treść kształcenia diagnostyczną: ma za zadanie zbadanie, które partie materiału zostały przez ucznia opanowane w stopniu satysfakcjonującym, a nad
którymi należy jeszcze popracować - stanowi to dla ucznia źródło informacji o jego indywidualnych potrzebach i osiągnięciachwychowawczą: systematyczne sprawdzanie nagradza sumienną i rzetelną pracę ucznia lub sygnalizuje uczniowi i jego rodzicom jej
brak
b) Co podlega ocenie?
Ocenie podlegają:
- cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie
- sprawności zintegrowane
- gramatyka, leksyka i wymowa
- różne formy aktywności uczniów
- przygotowanie do lekcji tj. starannie prowadzony zeszyt, systematyczne odrabianie prac domowych, przynoszenie na lekcje
podręcznika/ zeszytu ćwiczeń
c) Sposoby sprawdzania i kryteria oceniania osiągnięć uczniów
Sposoby sprawdzania i kryteria oceniania przyjęte przez nauczyciela muszą być zgodne z odnośnymi rozporządzeniami dotyczącymi
oświaty, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zrozumiałe, maksymalnie obiektywne i zaakceptowane przez uczniów. Nie
podlegają modyfikacji w czasie roku szkolnego. Przy ocenie ucznia brane są pod uwagę następujące elementy: odpowiedzi ustne,
prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, wypracowania), kartkówki (materiał bieżący), prace domowe, aktywność ucznia i jego
zaangażowanie podczas lekcji, przygotowanie ucznia do zajęć (prace domowe, podręcznik, zeszyt).
Procentowa skala ocen prac klasowych i kartkówek
0 — 30%
- niedostateczny
31% — 49% - dopuszczający
50% — 74% - dostateczny
75% — 87% - dobry
88% —97% - bardzo dobry
98%---100%-celujący
Kartkówki oceniane są według rozpiski procentowej jak wyżej, jednak najwyższą oceną jest ocena bardzo dobra.88%-100% ocena
bardzo dobra.
Ustalenie terminów sprawdzianów, poprawy ocen niedostatecznych, zaliczenia nieobecności, nieprzygotowania:
- nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym najpóźniej tydzień przed terminem
- sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia i daje do wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu
- w terminie do 2 tygodni po omówieniu sprawdzianu pisemnego uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, może przystąpić do
poprawy sprawdzianu.
- pisemne prace są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy,
powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni po przybyciu do szkoły. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu, uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną
- za nieprzygotowanie do lekcji uważa się: brak podręcznika, zeszytu lub zadanych materiałów dodatkowych, nie odrobienie pracy
domowej, nie przyswojenie wiedzy z poprzednich 3 zajęć lekcyjnych. W semestrze przysługują 2 nieprzygotowania (3 godz. j.
angielskiego/tyg.) Za każde kolejne nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieprzygotowania w dzienniku
lekcyjnym oznaczone są symbolem „ np”
- jeżeli uczeń pisze sprawdzian niesamodzielnie korzystając z niedozwolonej pomocy to w takim wypadku otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Zespół językowy

