Przedmiotowy system oceniania
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Gimnazjum im. Jana Pawła II
Przedmiotowy system oceniania z historii opracowano na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.
Statutu Gimnazjum
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających uczeniu się poprzez wskazanie , co uczeń robi dobrze, co
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć ( § 14).
Oceny:
- bieżące- cząstkowe,
- klasyfikacyjne śródroczne
- klasyfikacyjne końcoworoczne.
Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:
I .Wypowiedzi pisemne
1. Prace klasowe
2. kartkówki
3. prace domowe
II. Wypowiedzi ustne:
- dłuższa wypowiedż
- krótka wypowiedź
III. Aktywność
IV. Nadobowiązkowa praca ucznia

Kryteria i ocena osiągnięć ucznia
1. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.
W razie nieobecności uczeń musi je napisać w ciągu dwóch tygodni od
powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń nie przyjdzie na wyznaczony termin
otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w ciągu dwóch
następnych tygodni.
2. Prace są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni.
3. Kartkówka powinna być przekazana uczniom na kolejnej lekcji.
4. Poprawa odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela.
5. Kartkówek nauczyciel nie zapowiada.
6. Tylko jedna kartkówka i jedna odpowiedź ustna może zostać poprawiona w ciągu
tygodnia
7. Powtórzenie wiadomości i zadania klasowe zapowiadane są na tydzień wcześniej.
8. Uczeń prowadzi systematyczne zeszyt przedmiotowy ,a w razie nieobecności
uzupełnia zapisy. Zeszyt jest obowiązkowy i może podlegać ocenie.
9. Uczeń raz w ciągu półrocza może zgłosić nieprzygotowanie- przed rozpoczęciem
zajęć.
10. Nieprzygotowania nie można zgłosić w czasie lekcji powtórzeniowych i
sprawdzianów,
11. Uczeń który zgłosił nieprzygotowanie w czasie lekcji nie jest zwalniany z odpowiedzi.
Odmowa odpowiedzi skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
12. Aktywność ucznia podczas lekcji nagradzana jest oceną lub plusami bądź minusami(
pięć plusów- ocena bdb, trzy minusy-ocena ndst)
13. Uczniowie są oceniani w sześciostopniowej skali ocen
Procentowe kryteria oceny sprawdzianów:
0-30
31-50
51-70
71-90
91-99
100

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Procentowe kryteria oceny z kartkówek:

0-30
31-50
51-74
75-94
95-100

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry

