Przedmiotowe zasady oceniania z religii
w Gimnazjum nr 3 im. I. Krasickiego w Skierniewicach
I.

Postanowienia ogólne

1. Cele przedmiotowych zasad oceniania:
- stworzenie jasnych i prostych zasad oceniania,
- określenie jednolitych kryteriów oceniania, umożliwiające wykluczenie
wątpliwości i nieporozumień powstających podczas ustalania oceny,
- ujawnienie kryteriów, form i zasad oceniania wszystkim zainteresowanym,
- włączenie całej społeczności szkolnej w system oceniania
2. Cele oceniania:
- uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozwoju,
- wdrażanie do systematycznej pracy,
- informowanie o efektywności stosowanych metod dydaktycznowychowawczych
- dostarczenie informacji rodzicom/opiekunom prawnym ucznia o jego
postępach, zainteresowaniach i uzdolnieniach,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
zachęcanie do samooceny.
3. Niniejszy dokument jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 23.08.2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.

II.

Kontrakt między uczniem i nauczycielem.
1. PZO z religii obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających
z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.
2. Niniejszy regulamin jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania.
3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest systematycznie,
w różnych formach i w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
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4. Nauczyciel zobowiązany jest na prośbę ucznia lub jego rodziców
umotywować ocenę.
5. Ocenę ustala nauczyciel i nie może być ona zmieniona decyzją
administracyjną.
6. Uczeń ma prawo do 2 krotnego nieprzygotowania do lekcji, zgłaszając ten
fakt nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Nieprzygotowanie
obejmuje brak pracy domowej, nieznajomość zagadnień z 3 ostatnich
lekcji, brak zeszytu ćwiczeń jeśli jest on niezbędny. Konsekwencją
każdego kolejnego nieprzygotowania jest ocena niedostateczna.
7. Zapowiedziane prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) są
obowiązkowe. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisał pracy z całą
klasą, pisze ją w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły, zgłaszając
gotowość do jej napisania nauczycielowi. Jeżeli tego nie uczyni,
otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena z poprawy
wpisywana jest jako kolejna do dziennika i ostateczna ocena jest średnią
tych 2 ocen. W szczególnych przypadkach nauczyciel może dopuścić
ustną formę poprawy oceny z pracy pisemnej.
9. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał z trzech
ostatnich lekcji.
10. Oceny niedostatecznej uzyskanej na skutek ściągania lub podpowiadania
nie można poprawić.
11.Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz końcowej jest co
najmniej 50% obecność na lekcjach. W przypadku frekwencji mniejszej
niż 50% wynikającej z winy ucznia nauczyciel wystawia
nieklasyfikowanie.
12.W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy
semestr obowiązuje go zaliczenie tego materiału w terminie i formie
wyznaczonej przez nauczyciela. Ocenę z I semestru wpisuje się do
dziennika w drugim semestrze obok oceny semestralnej.
13.Formy oraz sposoby sprawdzania wiedzy są dostosowane do możliwości
ucznia szczególnie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
zgodnie z zaleceniami opinii lub orzeczenia.

2

III.

Sposoby sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów:
1. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i pisemne, prace domowe, praca
na lekcji, kartkówki, sprawdziany, systematyczność i estetyka
prowadzenia zeszytu, prace dodatkowe jak: udział w konkursach
i przedsięwzięciach o tematyce religijnej, samodzielne prowadzenie
lekcji, przygotowywanie referatów, prezentacji lub gazetek
tematycznych itp.
2. Kryterium oceniania sprawdzianów i kartkówek:
100% -91% - 5
90% - 75% - 4
74% - 51% - 3
50% - 35% - 2
34% - 0% -1
3. Sprawdziany i kartkówki oraz prace pisemne przechowywane są przez
nauczyciela do końca roku szkolnego tj. do 31.sierpnia i udostępniane
rodzicom do wglądu na ich życzenie.
Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w PZO rozstrzygane są zgodnie
z WZO i rozporządzeniem MEN.
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