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I.

Zasady ogólne

1.

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Ocenianiem (WSO), który jest częścią Statutu
Szkoły.
W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego. W tym
celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi
diagnozami w trakcie cyklu.
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.
O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej
niż proponowana nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego.
Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki).
Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się
w sześciostopniowej skali: od 1 do 6.
Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien
dalej się uczyć.
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi,
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności,
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.
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9.

11.

Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
a) pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.
Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach
określonych w WSO.
Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela.

II.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

1.

Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd
pomiaru, którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie.
Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie
zajęć edukacyjnych – udział ucznia w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi
ustne, prace domowe.
Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.
Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WSO.
Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie
podlegają tej zasadzie.
Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe.
O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze w przypadku przedmiotu nauczanego w wymiarze 3 i
więcej godzin tygodniowo, a jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu nauczanego do 2 godzin w tygodniu.
Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WSO.
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III. Kryteria oceniania ogólne
MINIMALNY POZIOM WYMAGANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ w klasie 1: A2+/B1, w klasie 2 B1+/B2, w klasie 3 B2/B2+, w klasie 4 B2+/C1

Znajomość środków
językowych

OCENA
NIEDOSTATECZNA
Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

Rozumienie
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

Tworzenie
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

POZIOM PODSTAWOWY
OCENA
OCENA
DOPUSZCZAJĄCA
DOSTATECZNA
Uczeń:
Uczeń:
zna niewiele
zna część wprowadzonych
podstawowych słów i
słów i wyrażeń, popełnia
wyrażeń, popełnia
sporo błędów w ich zapisie
liczne błędy w ich
i wymowie, zna większość
zapisie i wymowie, zna
wprowadzonych struktur
część wprowadzonych
gramatycznych, popełnia
struktur
sporo błędów leksykalnogramatycznych,
gramatycznych w
popełnia liczne błędy
trudniejszych zadaniach.
leksykalno-gramatyczne
we wszystkich typach
zadań.
Uczeń:
Uczeń:
rozumie polecenia
rozumie polecenia
nauczyciela, ale w
nauczyciela, częściowo
niewielkim stopniu
poprawnie rozwiązuje
rozwiązuje zadania na
zadania na czytanie i
słuchanie, rozumie
słuchanie.
ogólny sens
przeczytanych tekstów,
ale w niewielkim
stopniu rozwiązuje
zadania na czytanie.
Uczeń:
Uczeń:
przekazuje niewielką
przekazuje część istotnych
część istotnych
informacji, wypowiedzi nie
informacji, wypowiedzi
są zbyt płynne i są dość
nie są płynne i są
krótkie, wypowiedzi są
bardzo krótkie,
częściowo nielogiczne i
wypowiedzi są w dużym
niespójne, stosuje
stopniu nielogiczne i
słownictwo i struktury
niespójne, stosuje
odpowiednie do formy
wąski zakres słownictwa wypowiedzi, popełnia
i struktur, liczne błędy
sporo błędów, które nie
czasami zakłócają
zakłócają komunikacji.
komunikację.

POZIOM PONADPODSTAWOWY
OCENA
OCENA
BARDZO DOBRA
CELUJĄCA
Uczeń:
Uczeń:
zna większość
zna wszystkie
wprowadzonych słów i
wprowadzone słowa i
wyrażeń, zwykle
wyrażenia, poprawnie je
poprawnie je zapisuje i
zapisuje i wymawia, zna
wymawia, zna
wszystkie wprowadzone
wszystkie wprowadzone
struktury gramatyczne,
struktury gramatyczne
popełnia sporadyczne
popełnia nieliczne błędy
błędy leksykalnoleksykalnogramatyczne, które
Ocenę celującą
gramatyczne.
zwykle potrafi
otrzymuje uczeń,
samodzielnie poprawić.
który w wysokim
stopniu opanował
wiedzę i
Uczeń:
Uczeń:
umiejętności
rozumie polecenia
rozumie polecenia
określone
nauczyciela, poprawnie
nauczyciela, poprawnie
programem
rozwiązuje zadania na
rozwiązuje zadania na
nauczania.*
czytanie i słuchanie.
czytanie i słuchanie.
zwykle potrafi uzasadnić
swoje odpowiedzi.
OCENA
DOBRA

Uczeń:
przekazuje wszystkie
istotne informacje,
wypowiedzi są zwykle
płynne i mają
odpowiednią długość,
wypowiedzi są logiczne i
zwykle spójne, stosuje
bogate słownictwo i
struktury, popełnia
nieliczne błędy.

Uczeń:
przekazuje wszystkie
informacje, wypowiedzi
są płynne i mają
odpowiednią długość,
wypowiedzi są logiczne i
spójne, stosuje bogate
słownictwo i struktury
popełnia sporadyczne
błędy.

* W świetle
obowiązujących
przepisów ocena
ucznia ma wynikać ze
stopnia przyswojenia
przez niego treści
wynikających z
podstawy
programowej.
Ustalenie wymagań na
ocenę celującą należy
do nauczyciela, ale
muszą one być zgodne
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Reagowanie na
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

Przetwarzanie
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

Inne kryteria

Uczeń:
zwykle nie okazuje
zainteresowania
przedmiotem,
zwykle nie jest
aktywny na lekcji,
zwykle nie jest
przygotowany do
zajęć, zwykle nie
odrabia pracy
domowej.

Uczeń:
czasami reaguje na
wypowiedzi w prostych i
typowych sytuacjach
życia codziennego,
zadaje najprostsze
pytania, które
wprowadzono w
podręczniku i czasami
na nie odpowiada.
Uczeń:
zapisuje niewielką część
informacji z tekstu
słuchanego lub
czytanego.

Uczeń:
zwykle reaguje na
wypowiedzi w prostych i
typowych sytuacjach życia
codziennego, odpowiada
na większość pytań oraz
zadaje niektóre z nich.

Uczeń:
zwykle poprawnie
reaguje na wypowiedzi
w prostych sytuacjach
życia codziennego,
zadaje pytania i na nie
odpowiada.

Uczeń:
poprawnie reaguje na
pytania i wypowiedzi w
prostych sytuacjach
życia codziennego,
samodzielnie zadaje
pytania i wyczerpująco
na nie odpowiada.

Uczeń:
zapisuje część informacji z
tekstu słuchanego lub
czytanego.

Uczeń:
zapisuje lub przekazuje
ustnie informacje z
tekstu słuchanego lub
czytanego.

Uczeń:
okazuje
zainteresowanie
przedmiotem, rzadko
jest aktywny na lekcji,
często nie jest
przygotowany do zajęć,
często nie odrabia pracy
domowej.

Uczeń:
czasami okazuje
zainteresowanie
przedmiotem, czasami jest
aktywny na lekcji, zwykle
jest przygotowany do
zajęć, zwykle odrabia
pracę domową.

Uczeń:
zapisuje lub przekazuje
ustnie większość
informacji z tekstu
słuchanego lub
czytanego.
Uczeń:
okazuje
zainteresowanie
przedmiotem, jest
aktywny na lekcji,
zwykle jest
przygotowany do zajęć,
regularnie odrabia pracę
domową.

z prawem. Jeżeli
uczeń wykazuje
zainteresowanie
poszerzaniem wiedzy,
można go za to
nagrodzić dodatkowo,
ale wiedza
wykraczająca poza
program nie może być
elementem
koniecznym do
uzyskania oceny
celującej – art. 44b
ust. 3 Ustawy z dnia 7
września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2198,
2203 i 2361).

Uczeń:
okazuje duże
zainteresowanie
przedmiotem, jest
bardzo aktywny na
lekcji, jest
przygotowany do zajęć,
regularnie odrabia pracę
domową.

Uwagi do poniższych kryteriów oceniania:
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów danego
podręcznika.
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej
podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na
podstawie wytycznych MEN.
Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu
języka obcego nowożytnego.
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Uczeń może otrzymać ocenę za:
odpowiedź ustną – waga: 2
sprawdzian – waga: 3
kartkówkę – waga: 2
wypowiedź pisemną – waga: 2
projekt – waga: 2
aktywność na lekcji – waga: 1
badanie wyników – waga: 3
zadanie domowe – waga: 1
prezentację – waga: 2
osiągnięcia w ramach konkursu – waga:3
Kartkówka:
Obejmuje materiał leksykalny (słownictwo) lub gramatyczny (wybrane zagadnienia)
Kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiadane przez nauczyciela.
Maksymalna ocena z kartkówki to 5.

Ocenianie kartkówek odbywa się według następującej skali:

OCENA
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

ZAKRES PROCENTOWY
92-100%
76-91%
60-75%
48-59%
0-47%
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Sprawdzian
- Obejmuje materiał z podanych przez nauczyciela rozdziałów podręcznika
- Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem
- Jeśli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych musi go napisać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie do 2 tygodni od daty
wpisania ocen ze sprawdzianu.
- Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny i pozostają one do wglądu uczniów
- Ocenianie sprawdzianów odbywa się według następującej skali:

OCENA
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

ZAKRES PROCENTOWY
98-100% (ewentualnie + zad. z *)
88-97%
72-87%
56-71%
44-55%
0-43%

Dodatkowo opcjonalnym elementem oceniania pracy uczniów na lekcji jest system plusów i minusów. Uczniowie mogą otrzymać + lub – za
aktywność podczas lekcji.

Nauczyciel podaje na początku roku szkolnego ilość plusów na ocenę bardzo dobrą oraz minusów na ocenę niedostateczną w zależności
od ilości godzin języka w tygodniu.
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IV. Nauczanie zdalne wprowadza się zgodnie z decyzją dyrekcji szkoły na okres wskazany w zarządzeniu tylko w sytuacji kiedy
nauczanie bezpośrednie w placówce nie jest możliwe dla całej społeczności szkolnej. Podstawa programowa jest w tych warunkach nadal
realizowana we współpracy z uczniem.
Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestnictwo w procesie zdalnego nauczania.
Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji, co oznacza: prowadzenie zeszytu przedmiotowego, odrobienie zadania
domowego i pracy zlecanej przez nauczyciela oraz odsyłanie ich w formie elektronicznej uzgodnionej z nauczycielem do weryfikacji lub
oceny.
Nauczyciel może komunikować się z uczniem i przekazywać treści nauczania oraz weryfikować stan przygotowania ucznia z
wykorzystaniem następujących narzędzi: dziennik elektroniczny lub wybrane komunikatory internetowe jak np. skype, zoom, discord,
webex oraz narzędzi wydawnictwa Pearson: Englishlab, E-desk.
W przypadku nauczania zdalnego ocenia się:
odpowiedź ustną (nagranie audio/wideo) – waga: 1
odpowiedź ustną (na żywo/ streaming) – waga: 2
wypowiedź pisemną – waga: 1
projekt – waga: 1
zadanie zlecone – waga: 1
prezentację – waga: 1
aktywność w realizacji zadań - waga: 1
Dopuszcza się formy sprawdzania wiedzy uczniów z wykorzystaniem stron internetowych, jak na przykład testportal.pl, quizizz.com,
quizlet.com i tym podobnych, a ocena otrzymana może być wpisana jako ocena ze sprawdzianu/kartkówki z wagą 1.
Po powrocie do szkoły uczniowie mogą być przetestowani z zakresu materiału przerobionego w okresie nauczania zdalnego w
standardowej formie odpowiedzi, kartkówki lub sprawdzianu.
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