PRZEDMIOTOWE
ZASADY
OCENIANIA
ETYKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1. Program nauczania
W Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie realizowany jest program:
➢ „Etyka uczy myślenia”
2. Podręczniki:
W trakcie zajęć nie jest wykorzystywany podręcznik.
3. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:
➢

wypowiedzi,

➢

prace pisemne,

➢

prace plastyczne,

➢

praca w zespole,

➢

aktywność,

➢

konkursy,

5. Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach etyki:
➢

czytanie i rozumienie tekstów dotyczących etyki,

➢

rozumienie problemów etycznych,

➢

praca projektowa – sposób ujęcia i realizacja,

➢

wykorzystanie informacji z różnych źródeł,

➢

udział w dyskusji

➢

systematyczność

➢

aktywność

Oceniane elementy pracy ucznia
WAGA: 4 ---- sprawdzian,
WAGA: 3 ----- projekt,
WAGA: 2 ---- kartkówka, odpowiedź ustana
WAGA: 1 ---- zadanie domowe, karta pracy, praca w grupie, aktywny udział w
lekcji, nieprzygotowanie do lekcji, referat, prace dodatkowe;

6. Zasady pracy na lekcjach etyki.
1. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji.
W razie nieobecności na lekcji uczeń musi uzupełnić braki na najbliższe
zajęcia.
2. Wiadomości z 2-3 ostatnich lekcji mogą być sprawdzane w formie 10-15
minutowych kartkówek.
3. Sprawdzian jest obowiązkowy, zapowiedziany, poprzedzony lekcją
powtórzeniową.
4. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, pisze w innym terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
5. Uczeń może poprawić trzy oceny w ciągu okresu (z jakich form pracyustala nauczyciel na początku roku szkolnego) w terminie dwóch tygodni od
daty jej uzyskania (nie dotyczy kartkówek z treści lektury).

Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie nie więcej niż
trzy razy w semestrze (nie dotyczy prac długoterminowych np. recytacji
wiersza, znajomości treści lektury, zapowiedzianego sprawdzianu lub
kartkówki.
Ocena okresowa i końcoworoczna jest liczona jako średnia ważona ocen
cząstkowych.
7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną oblicza się wg wzoru
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Wyliczona średnia ważona daje ocenę 1,5 –
2,49 dopuszczający /2/
2,5 – 3, 49 dostateczny /3/
3,5 – 4, 49 dobry /4/
4,5 – 5,49 bardzo dobry /5/
5,5 i więcej lub szczególne osiągnięcia celujący /6/
W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny: 6, 6-, 6=, 5+.5-, 5=, 5, 4+, 4-, 4=, 4, 3+, 3,
3, 3=, 2+,2-,2=,2, 1+,1;
6. Sposoby gromadzenia i przekazywania informacji o osiągnięciach uczniów.

• Wszystkie prace sprawdzone przez nauczyciela: sprawdziany, testy,
kartkówki, nauczyciel przechowuje do dnia 30 września następnego
roku szkolnego. Rodzic, na wyraźne życzenie, ma prawo do wglądu do
prac ucznia.
• Nauczyciel monitoruje pracę ucznia oraz przekazuje informację o jego
osiągnięciach edukacyjnych. Wskazuje, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej uczyć się.

