PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z RELIGII
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Przedmiotowe zasady oceniania z religii zostały opracowane
w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni.

OCENIE PODLEGAJĄ:
1. Krótkie wypowiedzi ustne.
2. Praca podczas lekcji oceniana plusem lub oceną. Trzy zdobyte plusy oznaczają ocenę
bardzo dobrą. 3. Prace domowe kontrolowane na bieżąco.
4. Śpiew poznanych pieśni, znajomość Małego Katechizmu(modlitwy).
5. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.
6. Pisemne prace kontrolne –przynajmniej jedna w ciągu okresu (dotyczy klas 3 SP)
7. Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji (brak pracy
domowej, brak zeszytu ćwiczeń, brak materiałów potrzebnych do zajęć oraz nieznajomość
„Małego katechizmu”). Kolejne nieprzygotowania będą skutkowały oceną niedostateczną.
Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, modlitw i prac, na których uczeń miał
dłuższy czas.
Uwaga:
1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.
2. W ciągu jednego okresu nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej cztery
oceny cząstkowe.
3. Promuje się systematyczne poprawianie ocen w ciągu roku. Ocena z poprawy jest
oceną ostateczną. Uczeń traci prawo do poprawy oceny, gdy w trakcie pisania lub
odpowiadania korzystał ze ściąg i innych niedozwolonych pomocy lub nie zgłosił się na
poprawę w wyznaczonym terminie (nieobecność nieusprawiedliwiona). Poprawianie
może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
4. Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę jeżeli :
Podejmuje działania dodatkowe, które nie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, np.:
wyszukuje i przygotowuje dodatkowe materiały, uczy się dodatkowych wierszy, piosenek,
nawiązujących do tematyki lekcji religii, uczestniczy w konkursach religijnych oraz
wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
5. Na czas nauki zdalnej nauczyciel dostosowuje zasady oceniania do warunków pracy.
JAWNOŚĆ OCEN: Wszystkie oceny są jawne dla uczniów w momencie dokonania
oceny. Rodzice będą informowani na bieżąco o wynikach nauczania za pomocą edziennika.

WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ŚRÓDROCZNA,
ROCZNA (KOŃCOWA) OCENA KLASYFIKACYJNA:
1. Do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej (okresowej) ma prawo uczeń,
który:
a) uzyskał przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny, o którą się ubiega (w tym
obowiązkowo ze sprawdzianów)
b) ma proporcjonalnie niższą liczbę ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie
spowodowaną długotrwałą chorobą (nieobecności usprawiedliwione)
2) Wyższej oceny niż przewidywana nie może uzyskać uczeń, jeżeli nie napisał zaległej pracy
kontrolnej w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.
3)Poprawa oceny następuje w wyniku uzgodnień indywidualnych z nauczycielem w formie
ustnej lub pisemnej w terminie nie późniejszym niż dwa dni przed radą pedagogiczną
klasyfikacyjną.
Oceny cząstkowe, okresowe i roczne stawia się według skali:
1.

Ocena z kartkówek/ sprawdzianów zależy od liczby uzyskanych punktów
w stosunku do ilości punktów możliwych do uzyskania zgodnie z kryteriami:

-

0-30% - niedostateczny (1)

-

31-40% - dopuszczający (2), 41-50% - dopuszczający+ (2+)

-

51-69% - dostateczny (3), 70%-74% - dostateczny+ (3+)

-

75-84% - dobry (4), 85-87% - dobry+ (4+)

-

88-92% - bardzo dobry (5), 93-94% - bardzo dobry+ (5+)

-

95-100% - celujący (6)

Uczniowie i rodzice będą informowani na bieżąco o wynikach nauczania za pomocą edziennika.

