PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
W KLASACH V-VI

I. Ogólne zasady oceniania uczniów
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej i
wybranym programie nauczania zajęć komputerowych.
1. Nauczyciel ma za zadanie: informować ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
• udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
• motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
• dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce
oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego
rodziców/opiekunów prawnych.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną
ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania
wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły.
II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: sprawdziany praktyczne, testy online, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne,
prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
1. Sprawdziany są przeprowadzane w formie praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia.
• sprawdzian planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne
praktyczne.
• uczeń jest informowany o sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem .
przed pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
• pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca
uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
•

zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania
prac klasowych są zgodne z WSO.

•

praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich
poziomach wymagań edukacyjnych.

•

zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane po ocenie prac.

2. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je,
nauczyciel bierze pod uwagę:
• wartość merytoryczną,
• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność i estetykę.

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją,
nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym
pytaniem,
• prawidłowe posługiwanie się
pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.
4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości
zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub na komputerze w formie zleconej przez
nauczyciela.
• brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z
uwzględnieniem zapisów WSO.
• przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność,
poprawność i estetykę wykonania.
5. Aktywność i praca ucznia na lekcji mogą być oceniane, zależnie od ich charakteru, za
pomocą ocen, plusów i minusów.
• plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką
poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy
rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
• minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika,
zeszytu, materiałów potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
• sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem
a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej,
wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy,
nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.
7. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i
międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

III. Kryteria wystawiania oceny po I półroczu oraz na koniec roku szkolnego
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz
ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego
informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych,
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, • trybie
odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
4. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, lecz średnią
ważoną; każdej ocenie przypisana jest waga, od 1 do 5.

IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
1. Sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych
sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać.
2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych wyższe niż ocena dostateczna nie podlegają poprawie.
3. Oceny z odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie podlegają poprawie.
4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bieżącej pracy bezpośrednio po jej
wystawieniu.
5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach
w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu
spotkań przyjętego przez szkołę).
6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości powstałe w wyniku jego nieobecności, biorąc udział
w zajęciach dodatkowych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem , w terminie
do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Nieobecność na sprawdzianie z przyczyn
nieusprawiedliwionych skutkuje oceną niedostateczną bez prawa do poprawy tej oceny.
7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które
uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować
przepisy WSO.
8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i
rozporządzenia MEN.
9. Uczniom posiadającym opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowuje się
wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami poradni.

