PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie
klasy VII-VIII
1.
Od uczniów będą wymagane różne formy aktywności na lekcji – odpowiedzi ustne, prace pisemne (testy, kartkówki, eseje),
projekty własne. W przypadku dłuższych prac pisemnych nauczyciel da uczniom tydzień lub dwa na ich napisanie. Jeżeli uczeń nie odda
pracy w wyznaczonym terminie, nauczyciel będzie obniżać ocenę o jedną z każdą kolejną lekcją.
2.
Aktywność uczniów na lekcji oceniana będzie za pomocą plusów i minusów, które złożą się na ocenę w postaci cyfrowej (pięć
plusów – ocena bardzo dobra; pięć minusów – ocena niedostateczna). Minusy stawiane będą za brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń,
podręcznika, zeszytu przedmiotowego a także za celowe niewykonanie ćwiczenia bądź poleceń nauczyciela w czasie zajęć.
3.
Po omówieniu każdego działu materiału nauczyciel może sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą testu/sprawdziany/kartkówki,
uprzedzając o jego terminie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin całogodzinnego testu/sprawdzianu zostanie zaznaczony w
dzienniku lekcyjnym, terminu kartkówki nie wpisuje się do dziennika. Przed sprawdzianem pisemnym nauczyciel przeprowadzi lekcję
powtórzeniową. Krótkie kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych (zarówno zapowiedziane jak i
niezapowiedziane).
4.
Udział uczniów w sprawdzianie wiadomości jest obowiązkowy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu uczeń nie napisze
testu/sprawdzianu w terminie, jest obowiązany zaliczyć go w terminie do dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel wystawi ocenę
niedostateczną. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny semestralnej i rocznej jest zaliczenie przynajmniej jednego testu/sprawdzianu w
semestrze.
5.
Nauczyciel sprawdzi testy/sprawdziany bądź kartkówki w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu. Następnie poinformuje
uczniów o ocenach, punktacji oraz umożliwi obejrzenie prac i wyjaśni wszelkie wątpliwości.
6.
Ściąganie podczas testów bądź innych sprawdzianów pisemnych będzie równoznaczne z zabraniem uczniowi pracy, wystawieniem
oceny niedostatecznej i koniecznością powtórnego zaliczenia testu/sprawdzianu.
7.
Uczniowie będą mogli poprawić sprawdzian jeśli ocena nie będzie ich satysfakcjonować. Każdy sprawdzian będzie można
poprawić tylko raz.
8.
Uczniowie mają obowiązek posiadania i noszenia na zajęcia: zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń i podręcznika. W miarę
możliwości nauczyciel sprawdzi zeszyty uczniów raz lub dwa razy w ciągu każdego semestru.
Założenia szczegółowe
Ocenianie bieżące
Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka rosyjskiego w ciągu semestru.
Cele:
•
Pomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać im jasne wskazówki, nad czym powinni popracować.
•
Dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności i jego nauczania.
Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:
- cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania
- okresowe i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres
(rok szkolny)
Z prac kontrolnych (prace klasowe, sprawdziany, testy) przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę cząstkową:
100% - celująca
99% - 91% - bardzo dobra
90% - 75% - dobra
74% - 51% - dostateczna
50% - 40% - dopuszczająca
39% - 0% - niedostateczna
Ocena celująca przyznana zostaje za opanowanie treści wykraczających poza podstawę programową dla danego etapu nauczania oraz za
osiągnięcie wysokich wyników w konkursach przedmiotowych z języka rosyjskiego.
INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH:
* Szczegółowe wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są uczniom przedstawiane na bieżąco na lekcjach.
* Każda ocena jest jawna i uzasadniana.
* Prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela i stale dostępne do ewentualnego wglądu przez rodziców.
* O grożącej ocenie niedostatecznej rodzice zostają poinformowani na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

