
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 
     Przedmiotowy System Oceniania – oparty jest na Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania (WSO) Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w
Kujakowicach Dolnych oraz na szczegółowych kryteriach oceniania ustalonych przez
nauczyciela – anglistę w szkole.
     Nauczanie języka angielskiego odbywa się na podstawie programu zatwierdzonych
do realizacji w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej przez MEN:
- program o numerze w wykazie – DKW – 4014 – 43/00
 
I. Cele PSO

1.     Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
     i postępach w tym zakresie.
2.     Motywowanie uczniów do dalszej pracy.
3.     Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.
4.     Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach,

szczególnych uzdolnieniach uczniów.
 

II. Zasady ogólne PSO
1.     Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów 

w zakresie treści nauczania języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem
poziomu i postępów ucznia wynikających z podstawy programowej i
realizowanego w szkole programu nauczania.

2.     Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się w następującej
formie:

            ustnej – wypowiedzi na określony temat
            pisemnej – prace domowe, sprawdziany, testy, opracowania, referaty, prowadzenie
zeszytu, kartkówki
            aktywności ze znajomości nowego słownictwa, udziału w lekcji

 
Największe znaczenie mają natomiast prace pisemne – testy, sprawdziany.
 

III. Zasady szczegółowe PSO
    Kolejne punkty zasad szczegółowych odnoszą się do odpowiadających im
podpunktów ogólnych zasad PSO, dotyczących sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów.
     Ad. 2.1. W każdym semestrze przewiduje się przeprowadzanie prac pisemnych:
testów, sprawdzianów zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem oraz
poprzedzonych wcześniej przeprowadzonymi zajęciami powtórzeniowymi z zakresu
materiału, z którego będzie sprawdzian, bądź test.
 

·        Nauczyciel sprawdza i ocenia sprawdziany oraz testy w terminie



tygodniowym. Sprawdzone przez nauczyciela prace pisemne przechowywane
są w szkole oraz w razie chęci ze strony rodziców mogę one być im
udostępnione do oglądnięcia i omówione, jeśli będą mieli co do nich pytania.

·        Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego i są jawne zarówno
dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ponadto nauczyciel
wpisuje także na bieżąco oceny uczniom na ostatnią stronę zeszytu z języka
angielskiego, przy których powinien podpisać się rodzic (prawny opiekun),
nauczyciel także przy każdej ocenie umieszcza swój podpis.

·        Uczeń ma prawo do poprawy oceny otrzymanej w wyniku sprawdzianu, testu,
którego materiał opanował w stopniu niewystarczającym (ocena
niedostateczna, dopuszczająca oraz dostateczna) do dwóch tygodni od jej
otrzymania.

·        Uczeń w wyjątkowych sytuacjach losowych np. dłuższa choroba, zły stan
zdrowia, itp., może być zwolniony z pracy pisemnej 
i zobowiązany jest do napisania jej w innym ustalonym przez nauczyciela
terminie.

·        Przewiduje się również możliwość przeprowadzenia kartkówek – 5-10 - 15
minutowych obejmujących mniejszy zakres materiału tj. do trzech jednostek
lekcyjnych, które traktowane są jako zbiorowa forma odpytywania i nie muszą
być zapowiadane uczniom przez nauczyciela. Uczeń nie ma prawa do
poprawy oceny otrzymanej z przeprowadzonej kartkówki, gdyż jest ona
traktowana jako zbiorowa forma odpytywania i dotyczy bardzo małego
zakresu wiadomości – do 3 jednostek lekcyjnych. Uczeń może natomiast
zgłosić się dobrowolnie do napisania innej – kolejnej kartkówki z bieżącego
zakresu materiału lub zgłosić się do odpowiedzi ustnej, co wówczas polepszy
jego sytuację z ocenami z języka angielskiego.

 
     Ad. 2.2. Obowiązkowym wyposażeniem ucznia na każdej lekcji języka angielskiego
jest zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik.

 
    Ad.  2.3.  Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji,
czyli „np”, ale musi to zrobić na samym początku zajęć, a nie
w momencie kiedy zostanie wywołany przez nauczyciela do odpowiedzi słownej czy
pisemnej, czy sprawdzenia zadania domowego, gdyż wtedy otrzyma ocenę
niedostateczną. Ponadto po trzecim nieprzygotowani do zajęć uczeń także otrzymuje
ocenę niedosteczną ze względu na to, iż przysługują mu „3np” na semestr, a nie 4.
 
   Ad. 2.4. Uczeń podlega także ocenie za wykazywaną aktywność na zajęciach:
 

·        Za znacznie wykazywaną aktywność na lekcji uczeń może otrzymać
jeden „+”.

·        Za pięć zdobytych „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za  pracę
na lekcji.



 
   Ad. 2.5. W każdym semestrze oceniane będą wybrane aspekty sprawności
komunikacyjnej ucznia np. dialogi; opis drogi, postaci, pokoju, przedmiotu, wydarzeń,
itp.
 
   Ad. 2.6. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego odrabiania zadań domowych,
brak zadania traktowany jest jako nieprzygotowanie się do lekcji, obszerniejsze prace
domowe mogą być oceniane stopniem.
 
   Ad. 2.7. Raz w semestrze nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić sposób
prowadzenia zeszytu. Oceniając zeszyt nauczyciel języka angielskiego bierze pod uwagę
w szczególności:

·        estetykę notatek lekcyjnych;

·        dokładność i systematyczność wpisów do zeszytu;

·        poprawność językową notatek (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi
trudnościami w nauce – dysleksja).

 
IV. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów
     W ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen
cząstkowych.

1.     Prace pisemne – oznaczone w dzienniku kolorem czerwonym;
2.     Kartkówki i odpowiedzi ustne – oznaczone w dzienniku kolorem

czarnym lub niebieskim
3.     Aktywność – oznaczona w dzienniku kolorem czarnym lub

niebieskim;
4.     Prace domowe – oznaczone w dzienniku kolorem czarnym lub

niebieskim;
5.     Przygotowanie do lekcji – oznaczone w dzienniku kolorem

czarnym lub niebieskim;
6.     Zeszyt - oznaczone w dzienniku kolorem zielonym.

 
 
 
 
 
 
V. Kryteria ocen
    Oceny ustalane są na podstawie następujących kryteriów:

·        ocena celująca (6)
 – uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program
nauczania przedmiotu w danej klasie;
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami znacznie



wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie;
- odnosi sukcesy w konkursach języka angielskiego
- stosuje poprawny język i styl;
- zakres słownictwa jest znacznie szerszy niż wymagania
podstawowe;
- samodzielnie i sprawnie posługuje się zagadnieniami gramatycznymi
w teorii i praktyce;

·        ocena bardzo dobra – (5)
- uczeń opanował pełny zakres wiedzy u umiejętności określony
programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte
programem nauczania;
- stosuje poprawny język i styl oraz opanował całkowicie słownictwo
objęte programem nauczania;

·        ocena dobra – (4)
- uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem
nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu
przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;
- nie popełnia rażących błędów językowych, wykonuje samodzielnie
zadania teoretyczne i praktyczne;
- poprawnie opanował słownictwo i zagadnienia gramatyczne objęte
programem nauczania;

·        ocena dostateczna – (3)
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań
zawartych w podstawie programowej;
- wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 o średnim stopniu trudności;

·        ocena dopuszczająca – (2)
- uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej, nie
wykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;
- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

·        ocena niedostateczna – (1)
- uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych
wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze
zdobywanie wiedzy;
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności
- nie spełni kryteriów na ocenę dopuszczającą.

 


