ZASADY PRACY I WYSTAWIANIA OCEN NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
KL. VII- VIII


UMIEJĘTNOŚCI OCENIANE

SPOSÓB OCENY
 wypowiedzi ustne
	 kryteria odpowiedzi ustnej
	czytanie

– ciche ze zrozumieniem
	rozumienie różnego typu tekstów wraz z najważniejszymi informacjami kontekstowymi


	według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny (podawane po każdym teście)




	pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie), samodzielne notatki

	kryteria oceny pisemnych prac klasowych                  i domowych (ćwiczenia redakcyjne)

	posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi

	 zasady oceniania dyktand 


	 znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku i gramatyki

	znajomość terminów teoretycznoliterackich
	według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny (podawane po każdym sprawdzianie)

	 recytacja

	 kryteria oceny recytacji

	wykonywanie projektów, praca w grupie


	według podanych każdorazowo kryteriów, 
	w zależności od zadania

	znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających

	według skali procentowej

	osiągnięcia w konkursach, własna twórczość literacka, udział w przedstawieniach teatralnych

	według podanych każdorazowo kryteriów, 

w zależności od zadania
SKALA PROCENTOWA:
Przy przeliczaniu punktów na sprawdzianach i kartkówka obowiązuje następująca skala procentowa:
celujący 100%, bdb 90-99%, db 70-89%, dst 50-69%, dop 30-49%, ndst 0-29%

PLUSY  (+)  i MINUSY (-):
„Minus” uczeń może otrzymać za: • brak krótkich, nieskomplikowanych zadań domowych • słabe, złe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie • niewywiązywanie się z zadań wyznaczonych na lekcji • braki, niekompletność: tematów, notatek, zadań domowych, zeszytu przedmiotowego. Pięć „minusów” równa się ocenie niedostatecznej. „Minusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku.
„Plus” uczeń może otrzymać za: • nieskomplikowane, krótkie zadania domowe • przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji • dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie • kompletność zeszytu przedmiotowego. Pięć „plusów” równa się ocenie bardzo dobrej. „Plusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku.
OCENIANIE:
1. Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich sprawdzianów, testów, kartkówek, weryfikujących wiadomości i umiejętności.
2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie napisał sprawdzianu, testu, pracy klasowej czy kartkówki otrzymuje wpis zero w dzienniku i pisze je w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli tego nie zrobi, pisze sprawdzian, test, pracę czy kartkówkę na najbliższej lekcji, na której jest obecny.
3. O sprawdzianie nauczyciel informuje co najmniej tydzień wcześniej, podaje zakres materiału i typy zadań oraz przeprowadza lekcję powtórzeniową.
4. Uczeń nieobecny na kartkówce pisze ją w możliwie najbliższym terminie. Może również odpowiadać ustnie z materiału sprawdzanego na kartkówce.
5. Zaległą pracę klasową i sprawdzian  uczeń pisze w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
6. W dniu rozpoczęcia omawiania lektury uczniowie piszą test dotyczący treści lektury. Termin przeczytania lektury jest zapowiedziany z miesięcznym wyprzedzeniem.
7. Dyktanda, testy sprawdzające czytanie ze zrozumieniem nie muszą być zapowiadane wcześniej, gdyż są weryfikacją nabytych już wiadomości i umiejętności, a nie bieżącego materiału.
8. Nieoddanie pracy pisemnej, zadania domowego skutkuje otrzymaniem zera. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległe zadania, prace w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Jeżeli tego nie zrobi, zero zostanie zmienione na ocenę niedostateczną.
9. Nauczyciel nie obniża ocen z prac pisemnych z powodu błędów ortograficznych tylko tym uczniom, którzy mają zaświadczenie o dysleksji lub dysortografii bądź o obniżonych wymaganiach.
10. Wszystkie zgromadzone przez ucznia prace pisemne nauczyciel udostępnia rodzicom podczas zebrań, dyżurów i umówionych spotkań indywidualnych.
11. W przypadku plagiatu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
12. Ocenie podlega praca ucznia na lekcji.
13. Dwa razy w okresie uczeń może zgłosić na początku zajęć nieprzygotowanie do lekcji, za które nie będzie ponosił konsekwencji. Nie dotyczy to jednak prac długoterminowych. Uczeń nie będzie pytany i nie sprawdza się zadania domowego.
14. Nieprzygotowanie do lekcji nie przysługuje w przypadku zapowiadanych kartkówek, prac klasowych, sprawdzianów.
15. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych oraz dyktand, testów i sprawdzianów.
16. Uczeń ma obowiązek przynoszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego, kolorowych długopisów, kredek, linijki, gumki, ołówka.
17. Ucznia obowiązuje: uważanie na lekcjach, branie czynnego udziału w zajęciach, prowadzenie pełnych notatek w zeszyciem, pisanie piórem.       
18. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu lektur. W wyznaczonych terminach oddaje recenzje przygotowane na podstawie lektury.
Poprawa ocen:
Prace klasowe i sprawdziany ocenione na ocenę niedostateczną, dopuszczającą  powinny być poprawione do tygodnia po otrzymaniu wiadomości o ocenie lub do tygodnia od powrotu do szkoły. Uczeń ma możliwość jednokrotnego poprawienia pracy klasowej i sprawdzianu.
Nie poprawia się ocen uzyskanych za: • czytanie ze zrozumieniem • sprawdziany ze znajomości treści lektur • dyktanda. Uczeń może uzyskać pozytywne (lepsze) oceny przy okazji kolejnego czytania ze zrozumieniem,  sprawdzianu ze znajomości treści lektury, następnego dyktanda.
Zasady wystawiania ocen na semestr i koniec roku
Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i roczną przez cały semestr (rok).
	Oceny są wystawiane zgodnie z kalendarzem szkoły umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Informowanie rodziców o osiągnięciach w nauce:
Oceny z przedmiotu są wpisywane do dziennika elektronicznego.
	Omówione i poprawione prace pisane przez uczniów pozostają w pracowni polonistycznej.                Uczniowie i rodzice po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem mają prawo wglądu do prac i dodatkowych uzasadnień do poszczególnych ocen. Prace przechowywane są do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
………………………………………                                                       ………………………………………….
podpis ucznia                                                                                               podpis rodzica


