PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
klasy IV-VII PSP nr 3 w Nisku
Nauczyciele prowadzący: Urszula Bąk
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO w Szkole
Podstawowej nr 3 w Nisku.
1. Formy oceniania:
-prace domowe
- kartkówki lub odpowiedzi ustne z kilku ostatnich lekcji
- prace klasowe (testy, sprawdziany całogodzinne)
-sprawności językowe kontrolowane w formie pisemnej (słuchanie, czytanie ze
zrozumieniem)
-wypowiedzi ustne (dialogi lub monologi na dany temat - spontaniczne, przygotowane
w domu lub na lekcji)
- prace projektowe, prezentacje przygotowane w grupach lub samodzielnie
- wypracowania pisemne.
Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Decydujące są
oceny z prac klasowych, w dalszej kolejności z kartkówek i odpowiedzi ustnych.
Waga oceny podana jest przy każdej nocie widocznej w dzienniku elektronicznym.
Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze, przed rozpoczęciem lekcji zgłosić
nieprzygotowanie do zajęć. Przez nieprzygotowanie rozumie się brak wiedzy
z ostatnich trzech lekcji, brak zadania, podręcznika lub ćwiczeń czy dostarczonego
wcześniej materiału ćwiczeniowego. Zatajenie braku związane jest z wpisaniem oceny
niedostatecznej z przedmiotu i punktów ujemnych z zachowania w kategorii
„oszustwa”.
2. System motywacyjny (czynniki wpływające na podniesienie oceny śródrocznej
i rocznej):
- wykonywanie dodatkowych zadań
- szczególna aktywność na lekcji
- osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
-udział w projekcie lub innym przedsięwzięciu organizowanym w szkole lub poza nią.
Systematyczne prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń będzie warunkiem starania
się o
wyższą ocenę.
3. Zasady poprawiania stopni:
Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego.
Poprawa odbywa się w terminie do dwóch tygodni od podania informacji o ocenie
w formie ustalonej przez nauczyciela. W przypadku niepodejścia do poprawy uczeń
zostaje ukarany punktami ujemnymi z zachowania zgodnie z WSO. Poprawa
kartkówek jest możliwa po ustaleniu z nauczycielem i można do niej przystąpić
w terminie do dwóch tygodni od wpisania oceny. Później możliwość wygasa.
Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu
podwyższenia stopnia.

O ocenę wyższą może starać się uczeń, jeśli średnia ważona ma nadwyżkę 0,70 oraz
jeśli przynajmniej połowa dużych sprawdzianów jest napisana na ocenę, do której
uczeń pretenduje.W wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny cząstkowe
z obu semestrów.
4. Sposób udostępniania rodzicom prac kontrolnych:
Prace klasowe udostępniane są na prośbę rodziców w obecności nauczyciela
przedmiotu w trakcie jego dyżuru konsultacyjnego lub po indywidualnym ustaleniu
terminu spotkania.

Aneks do przedmiotowego systemu oceniania na czas nauki zdalnejjęzyk angielski, klasa 6a oraz siódme

Nauczyciel- Urszula Bak

Uczeń pracujący zdalnie ma obowiązek regularnie odbierać wiadomości nauczyciela
przesyłane za pomocą dziennika Librus w dniach, w których język angielski ujęty jest w
planie zajęć. Obowiązkowe jest także uczestnictwo w zajęciach online, o których nauczyciel
informuje uczniów poprzez TERMINARZ z wyprzedzeniem jednego dnia. Nieobecność na
zajęciach oraz nieodczytywanie informacji od nauczyciela powinny być wyjaśnione przez
rodzica.
Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za:
– zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, dyktanda, kartkówki, których wykonanie
będzie potwierdzone przez ucznia zgodnie z uściślonymi w poszczególnych przypadkach
kryteriami.
Niedoczytanie informacji, przesłanie w inny sposób, w inne miejsce obniża ocenę za
wykonaną pracę. Uczniowie będą poproszeni także o zaprezentowanie krótkich wypowiedzi
ustnych podczas spotkań za pomocą narzędzi G Suit lub też w rozmowie telefonicznej.
- po większych partiach materiału uczniowie zostaną poproszeni o napisanie testu za pomocą
Classroomu.
Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela.
Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest
każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 3 nieprzygotowania w
semestrze, czwarte nieprzygotowanie oznacza ocenę ndst. o wadze 2. Dotychczasowo zdobyte
nieprzygotowania i braki zadań pozostają ważne. Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje
oceną niedostateczną.
Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. Nauczyciel, widząc
zaangażowanie ucznia w pracy online, jego rzetelność, podejmowanie dostarczanych w
terminie prac dodatkowych, może go nagrodzić wprowadzoną na czas nauczania zdalnego
oceną z wagą 3. Ocena taka będzie podsumowaniem pracy za cały miesiąc nauki.
Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie enauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.

