
                                      Przedmiotowe Zasady Oceniania 

                                                  Język Rosyjski

                                               

I .   Zasady ogólne

II .  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

III.  Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych

      ocen klasyfikacyjnych

I  Zasady ogólne

1 Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 
Oceniania.

2 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami oceniania, 
kryteriami oraz trybie poprawiania oceny.

3 Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów 
oraz postępy czynione przez ucznia.

4 Ocenie podlegają wszystkie receptywne i produktywne kompetencje językowe.

W ramach tych kompetencji ocenia się opanowanie zasad gramatyki ,fonetyki i 
słownictwa.

       5.   Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych

              i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia (na podstawie 

              orzeczeń , opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

       6.   Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia 

              i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych lub wskazaniu co 

              wymaga poprawy.

        7.  Ocenianie bieżące ma za zadanie informować ucznia , jego rodzica, nauczyciela 

               o postępach edukacyjnych, wskazanie mocnych i słabych stron i sposobów pracy 

               nad nimi.

        8.   Ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali – od 1 do 6.

        9.   Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym

              w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniana (WZO).
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      10.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć 

              edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

              programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w sposób;

              -  przedstawieniu szczegółowym przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemnym 

                 wskazaniu treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,

              -  ofercie dodatkowych zadań, ćwiczeń pozwalających na przezwyciężeniu trudności,

              -  indywidualne konsultacje z nauczycielem przedmiotu.

       11.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, sprawdzone i ocenione 

                prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WZO.

      12.    Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie).

II.  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

1 Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie

narzędzia:  wypowiedzi ustne, kartkówki, prace pisemne, sprawdziany, testy, obserwacja ucznia
podczas zajęć edukacyjnych, udział w ćwiczeniach.

    2.   Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela. Ocenione prace

          pisemne wglądowi.

    3.  Każdą ocenę można poprawić w trybie określonym w WZO.

    4.  Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

    5.  Kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają zasadzie zapowiedzenia przez nauczyciela.

    6.  Sprawdziany, kartkówki i inne prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są 

         obowiązkowe.

    7.  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze.

    8.  Brak zadania pisemnego uczeń może zgłosić jeden raz w semestrze.

    9.  Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających 

          z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

          indywidualnym ustaleniom.

    10.   O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.

    12.   Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie ze WZO


