PRZEDMIOTOWE OCENIANIE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV- VI
1. PO (Przedmiotowe Ocenianie) powstało na podstawie zasad i norm zawartych w WO
(Wewnątrzszkolne Ocenianie).
2. Na lekcjach języka angielskiego ocenie podlegają:
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Za co będę oceniać?
Ile razy
Ile razy
Ile razy
w półroczu?
w półroczu?
w półroczu?
1. Czytanie ze zrozumieniem
min. 3
min. 3
min. 4
2. Słuchanie ze zrozumieniem

min. 3

min. 3

min. 4

3. Znajomość słownictwa

min. 3

min. 3

min. 4

4. Reagowanie językowe

min. 2

min. 2

min. 2

6. Prace domowe
8. Uczestnictwo w zajęciach (aktywność)
11. Inne ( np. praca w grupach, zeszyt,
ilustracja, plakat, prezentacja ustna)
12. Udział w konkursach, inscenizacjach

min. 1
min. 1
min. 1

min. 1
min. 1
min. 1

min. 1
min. 1
min. 1

po każdym
konkursie

po każdym
konkursie

po każdym
konkursie

3. Uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem warunki poprawy sprawdzianów, z których otrzymał ocenę
niedostateczną.
4. Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie dłuższych prac pisemnych i testów.
5. Diagnoza wstępna sprawdzona i oceniona przez nauczyciela jest wpisana do dziennika elektronicznego. Waga tej
oceny to zero. Ocena za diagnozę końcową pokazuje przyrost wiadomości i umiejętności ucznia, dlatego
w e -dzienniku otrzymuje wagę 70%.
6. Ocena śródroczna i końcowa jest średnią ważoną. Odzwierciedla poziom wiedzy, wkład pracy ucznia i jego
indywidualne predyspozycje humanistyczne. Największą wagę mają oceny za sprawdziany i prace klasowe. Średniej
ważonej przyporządkowuje się oceny śródroczne i końcowe w następujący sposób: poniżej 2,0 – ndst..; 2,0-2,9 – dop.;
3,0-3,9 – dst.; 4,0-4,7 – db.; 4,8-5,2-bdb.; 5,3-6,0- cel.
7. Ocenę niedostateczną na I półrocze lub koniec roku szkolnego nauczyciel ma prawo wystawić po uprzednim
pisemnym powiadomieniu rodzica i ucznia miesiąc przed zatwierdzeniem przewidywanej oceny na posiedzeniu
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
8. W uzasadnionym przypadku rodzic ma prawo na właściwym formularzu odwołać się od oceny do dyrektora szkoły.
Odwołanie na piśmie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od zatwierdzenia jej na posiedzeniu rady pedagogicznej.
9. Uczeń nie będzie klasyfikowany, tym samym nie otrzyma promocji do wyższej klasy, gdy opuści więcej niż 50%
lekcji j. angielskiego

