Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego od roku szkolnego 2020/2021.


Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt oraz podręcznik i ćwiczenia.



W zeszycie można pisać kolorowym długopisem/piórem oraz podkreślać tematy i ozdabiać
notatki. Wyjątek stanowi kolor czerwony zarezerwowany dla nauczyciela.



Sprawdziany

i

wszelkie

prace

pisemne

należy

pisać

czarnym

lub

niebieskim

tuszem/atramentem.


W pracach pisemnych uczeń dokonuje poprawek za pomocą estetycznych skreśleń – nie używa
korektora i długopisu zmazywalnego.



Każda ocena zdobyta przez ucznia na lekcjach języka polskiego otrzymuje odpowiednią wagę.
Nauczyciel, zapowiadając sprawdzian, kartkówkę, wypracowanie, zadanie domowe, recytację
itd., wskazuje, jaką wagę będzie miała uzyskana ocena.



Uczeń, który oddaje pracę domową, wypracowanie lub sprawdzian napisane niesamodzielnie
(spisane np. od kolegi lub z Internetu), otrzymuje ocenę niedostateczną.



Osiągnięcia w konkursach (zdobycie wyróżnienia, pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca)
są nagradzane oceną celującą.



Udział w akademii lub imprezie promującej szkołę zostaje nagrodzony oceną bardzo dobrą lub
celującą w zależności od zaangażowania ucznia.



Uczeń może dwukrotnie w trakcie semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Trzecie
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.



Za poprawną i ciekawą odpowiedź na lekcji lub zadanie domowe uczeń może otrzymać +
(plus). Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.



Pisemne sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą liczbą punktów na daną
ocenę:
0%-30% - niedostateczny,
31%-49% - dopuszczający,
50%-74% - dostateczny,
75%-90% - dobry,
91%-99% - bardzo dobry,
100% – celujący



Uczeń ma prawo poprawienia oceny ze sprawdzianu nie później niż 14 dni od otrzymania
stopnia, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Termin poprawy sprawdzianu, kartkówki
będzie podawany na bieżąco pod oceną.



Pani E. Czenczek, pani S. Borkowska: Nauczyciel udostępnia prace pisemne uczniowi i jego
rodzicom (opiekunom prawnym). Uczeń jest zobowiązany zwrócić oryginał pracy na następnej
lekcji danego przedmiotu.



Pani K. Trefler-Smyczek: Nauczyciel stosuje ocenę opisową do pracy klasowej, sprawdzianu.
Zostaje ona udostępniona rodzicom ucznia poprzez wklejenie dokumentu do zeszytu
przedmiotowego. Rodzic jest zobowiązany podpisać ocenę opisową w odpowiednim miejscu.

