Przedmiotowy System Oceniania
RELIGIA
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie

Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny ze Statutem Szkoły
Podstawowej nr 2 im Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.
Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Wymagania edukacyjne (załączniki – Karty informacyjne).
Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie.
Ocenianie form aktywności.
Sposoby gromadzenia i przekazywania informacji.
Kryteria wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.
Dostosowanie PSO z religii do możliwości uczniów ze specjalnymi
wymaganiami edukacyjnymi.
Umowa z uczniami.
Ewaluacja PSO.

I. Wymagania edukacyjne.
- załączniki – Karty Informacyjne
- załącznik – punktacja sprawdzianów i pozostałych prac pisemnych
II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie.
Oceniamy wiedzę, umiejętności i postawy ucznia w następujących obszarach:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozumienie podstawowych pojęć religijnych i Małego Katechizmu.
Posługiwanie się symboliką.
Rozważanie tekstów biblijnych.
Umiejętność rozwiązywania problemów w oparciu o wskazania biblijne.
Aktywność.

III. Ocenianie form aktywności.
Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu półrocza, obejmują więcej niż trzy
jednostki lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki: zakres
ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

materiał podstawowy. Prace pisemne kontrolne są do wglądu uczniów, a
rodziców na ich zapotrzebowanie.
Odpowiedzi ustne objęte materiałem z zakresu trzech ostatnich lekcji.
Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia, itp.
Prace w grupie – ocenę może otrzymać cała grupa lub indywidualny uczeń.
Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
Prace dodatkowe – np. referaty, prace plastyczne.
Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas
odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
Zeszyt lub zeszyt ćwiczeń sprawdzany według ustaleń nauczyciela:
przynajmniej jeden raz w półroczu kompleksowa ocena.
Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów
katechetycznych.

IV. Sposoby gromadzenia i przekazywania informacji.
1. Testy i sprawdziany przechowuje nauczyciel.
2. Dziennik elektroniczny.
3. Wpisy informacyjne do dziennika elektronicznego lub dzienniczka ucznia.
Sposób przekazywania informacji jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr
2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.
V. Kryteria wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.
1. Na ocenę klasyfikacyjną decydujący wpływ mają oceny z testów i
sprawdzianów.
2. Ważne są oceny z kartkówek, prac domowych, odpowiedzi ustnych,
samodzielnej pracy na lekcji i pracy w grupie.
3. Pozostałe oceny (prace dodatkowe) wpływają na klasyfikacyjną ocenę zawsze
na korzyść ucznia.
4. Styl pracy ucznia jest dodatkowym czynnikiem, który może podwyższyć lub
obniżyć ocenę o 0,5 stopnia.
VI. Dostosowanie PSO z religii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami
edukacyjnymi.
1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z
uwzględnieniem zaleceń poradni.
2. Uczniowie posiadający opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb ucznia mają możliwość pisania prac pisemnych o
obniżonym stopniu trudności z zakresu umiejętności podstawowych (na ocenę
dostateczną)
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3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane
zostaną zasady wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,
motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

VII. Umowa z uczniami.
1. Ma obowiązek być przygotowany do lekcji, tzn. posiadać książkę, uzupełniony
zeszyt lub zeszyt ćwiczeń, odrobione prace domowe.
2. Ma prawo czterokrotnie w półroczu zgłosić brak przygotowania do lekcji bez
konsekwencji uzyskania oceny niedostatecznej. Każdy kolejny brak
przygotowania wiąże się z otrzymaniem tej oceny.
3. Ma prawo do poprawy ze sprawdzianu każdej oceny niedostatecznej,
dopuszczającej i dostatecznej. Do poprawy może przystąpić tylko raz. Jeżeli
uzyskana ocena jest niższa wpisuje się ją do dziennika.
4. Ocenę ze sprawdzianu należy poprawić w terminie nie dłuższym niż dwa
tygodnie od jej uzyskania. W szczególnych sytuacjach termin poprawy może
zostać przesunięty po wcześniejszym uzgodnieniu nowego z nauczycielem.
5. Wyjątkowa aktywność na lekcjach może być nagradzana ocenami lub plusem.
Pięciokrotne otrzymanie plusa jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny
celującej. Istnieje możliwość, by uczeń za trzy plusy otrzymał ocenę bardzo
dobrą( jeżeli potem chce za aktywność otrzymać ocenę celującą musi od nowa
uzbierać pięć plusów)
6. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz zeszytu i
ćwiczeń, jeżeli z powodu nieobecności lub innych przyczyn powstały braki i
zaległości.
7. Wszystkie inne ustalenia znajdują się w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.
8. Dopuszczalne są zmiany w umowie za zgodą obu stron.
VIII. Ewaluacja PSO
System będzie podlegał ewaluacji za pomocą analizy dokumentacji, pomiaru
dydaktycznego.

Testy i sprawdziany oceniane są według następującej punktacji:

% możliwych do uzyskania
punktów

Ocena
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0% - 29%
30% - 49%
50% - 69%
70% - 89%
90% - 95%
96% - 100%

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Pozostałe prace pisemne są ocenianie według następującej
punktacji:

% możliwych do uzyskania
punktów
0% - 29%
30% - 49%
50% - 69%
70% - 89%
90% - 99%
100%

Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Przedmiotowy system oceniania zredagował zespół samokształceniowy nauczycieli
religii w składzie: ks. Rafał Budzyński, Ewa Kaźmierczak, Teresa Zenobia Wojtkowiak,
Dorota Dominiak
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