PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
PRZEDMIOT: język niemiecki
SZKOŁA: Zespół Szkół Technicznych

1.

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z

zakresem wymagań programowych oraz przedmiotowym systemem oceniania.
2.

Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości.

3.

Obowiązkowo należy prowadzić zeszyt oraz posiadać podręcznik do nauki

przedmiotu. Zeszyt przedstawiany jest do wglądu przy odpowiedzi ustnej.
4.

Na zajęciach

używa się języka niemieckiego; uczniowie korzystają ze

zwrotów podanych przez nauczyciela /np.: powitanie, przepraszanie za spóźnienie …/.
5.

Bieżące ocenianie obejmuje:

- odpowiedź ustną /obejmuje 3 ostatnie tematy lekcyjne lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu
materiału/,
- kartkówkę – odpowiedź pisemna z 3 ostatnich lekcji lub zapowiedziana z określonej partii
materiału (nie podlega poprawie),
- pracę klasową (test) obejmującą większy zakres materiału jednego działu, zapowiedziana z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, (podlega poprawie).
- prace domowe; za nie wykonanie zadanie uczeń otrzymuje ocenę ndst.; gdy zadanie jest źle
zrobione a uczeń starał się je wykonać sam, nie otrzymuje oceny ndst,
- aktywność ucznia na lekcjach / +++ = 5 lub ocena w zależności od stopnia aktywności/.
4. Termin testu ustala nauczyciel z klasą i wpisuje ołówkiem do dziennika.
5. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i
terminie ustalonym przez nauczyciela. Oznaczenie w dzienniku oceny poprawionej: 1/2. W
przypadku niepoprawienia: oznaczenie: 1. . Poprawy odbywają się wyłącznie na konsultacjach.
6. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie powinien go zaliczyć w terminie uzgodnionym z
nauczycielem. W przeciwnym razie po 2 tygodniach od momentu oddania testów nauczyciel
wpisuje 0 w miejsce oceny..
7. W przypadku długiej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach,
spowodowanej sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form
podlegających sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych z nauczycielem.
8. Jeżeli uczeń uchyla się od napisania testu, nauczyciel może w dowolnym trybie sprawdzić,
czy uczeń opanował dane treści nauczania.
9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że
zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy .
10. Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu jest podstawą
oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.

wystawienia

11. Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Każde następne nie
odrobienie pracy domowej jest podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z
danego przedmiotu.
12.

Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie /oznaczone w

dzienniku kropką/. Prawo to nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek bądź
wcześniej zadanych prac. Zgłoszenie należy dokonać samodzielnie na początku lekcji w języku
obcym. Spóźnionych na zajęcia to nie dotyczy. Za niewykorzystanie kropek na koniec semestru
uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową bdb.
13.

4 tygodnie przed zakończeniem semestru nauczyciel wpisuje ocenę proponowaną do

dziennika oraz informuje o niej uczniów.
14.

Ocena śródroczna jest wynikiem i podsumowaniem całej pracy ucznia, przy czym najwyższą

wagę mają oceny z sprawdzianów działowych.
15.

Ocena końcoworoczna jest wynikiem pracy całorocznej ucznia, dlatego też ocena wystawiona

jest tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nie ma dodatkowego odpytywania.
16.

Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr, to w wyznaczonym

terminie i uzgodnionej formie z nauczycielem musi poprawić tę ocenę na pozytywną.
17.

Podwyższenie oceny przez ucznia jest możliwe, pod warunkiem jednorazowego

napisania na odpowiednią liczbę punktów testu sprawdzającego na ok. 3 tyg. przed
wystawieniem oceny końcoworocznej.
18.

Uczniowie klas pierwszych piszą diagnozę wstępną we wrześniu oraz po roku nauki w

czerwcu. Pozostałe klasy piszą testy diagnostyczne na koniec roku. Wyniki testów
odnotowywane są w dzienniku, są brane pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowo
rocznej i nie podlegają poprawie.
19.

Uczniowie klas proobronnych winni składać na początku zajęć meldunek w j. niem. –

na ocenę.
20.

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za prace nadobowiązkowe.

21.

Jeżeli

uczeń

uzyska

wyróżnienie

w

konkursie

lub

w

olimpiadzie

przedmiotowej może uzyskać z j. niemieckiego ocenę bardzo dobrą lub celującą na
koniec semestru lub roku szkolnego.
22.

Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na wniosek wychowawcy

klasy, Dyrekcji lub innych nauczycieli.
23.

O postępach ucznia informowany jest rodzic bądź wychowawca na zebraniach

z Rodzicami, spotkaniach konsultacyjnych lub rozmowach indywidualnych w razie
potrzeby.
24.

W indywidualnych szczególnych przypadkach spowodowanych chorobą,

wypadkiem losowym na wniosek ucznia może być dostosowany sposób i system ocen
nie objęty w w/w punktach.

