

Przedmiotowe Zasady Oceniania                            ( PZO )
z religii

w
Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej
w Kętrzynie
PZO obowiązują w:

Liceum Ogólnokształcącym
Technikum
I. Podstawy prawne.
Niniejszy system opracowano na podstawie:
1.   Rozporządzenia MEN z dnia 24.04.2002r. Dz. U. z 2002r. nr 46, poz. 433 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2.   Rozporządzenia MEN z dnia 26.02.2002r. Dz. U. z 2002r. nr 51, poz. 458  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
3. Programu nauczania  religii zaakceptowanego przez Konferencje Episkopatu Polski                       - Komisję Wychowania Katolickiego 20.09.2002r i9.VI.2010r.
(zob. http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk.htm )
4. Wewnątrzszkolnego  oceniania.
II. Cel systemu.
1. Uporządkowanie i ujednolicenie zasad kryteriów oceniania kompetencji  uczniów  z religii.
2. Hierarchizacja wymagań programowych.
3. Konkretyzacja zadań wynikających z podstaw programowych.
4. Umożliwienie katechetom bieżącej kontroli i różnicowanie osiągnięć ucznia.
5. Informowanie rodziców o postępach i kierunkach rozwoju dziecka.
6. Dostarczanie uczniom narzędzi samokształcenia, własnego rozwoju w zakresie wiedzy religijnej i rozwoju duchowego
7. Próba wyeliminowania oceniania intuicyjnego, czyli zwiększenie obiektywizmu i demokratyzacji oceniania.
III. Ustalanie ocen semestralnych i rocznych zasady.   
·	Nie przewiduje się zaliczania materiału nauczania pod koniec semestru – uczeń ma obowiązek pracować systematycznie.
·	Ocenę semestralną/roczną ustala się w następujący sposób:
·	oceny cząstkowe przeliczane są na punkty:
·	z pracy klasowych/sprawdzianów:
·	celujący – 12 pkt,
·	bardzo dobry – 10 pkt,
·	dobry – 8 pkt,
·	dostateczny – 6 pkt,
·	dopuszczający – 4 pkt,
·	niedostateczny – 2 pkt,
·	pozostałe oceny otrzymują wartość punktową:
·	celujący – 6 pkt,
·	bardzo dobry – 5 pkt,
·	dobry – 4 pkt,
·	dostateczny – 3 pkt,
·	dopuszczający – 2 pkt,
·	niedostateczny – 1 pkt.
·	sumuje się wszystkie wartości punktowe i dzieli przez ilość prac klasowych/sprawdzianów razy dwa plus ilość ocen pozostałych,
·	ocena semestralna ustalana jest w następujący sposób:
·	0 – 1,7 niedostateczny
·	1,8 – 2,6 dopuszczający
·	2,7 – 3,6 dostateczny
·	3,7 – 4,6 dobry
·	4,7 – 5,4 bardzo dobry
·	5,5 – 6,0 celujący
·	ocena roczna wystawiana jest tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną jako średnia arytmetyczna średnich ocen z obu semestrów,
·	nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralną/roczną za osiągnięcia 
w konkursach, olimpiadach, systematyczną i aktywną pracę na lekcjach.

IV. Bieżące sprawdzanie i ocenianie poziomu osiągnięć ucznia z religii następować będzie przez wystawienie ocen cząstkowych za:
1. Sprawdziany I Kartkówki
a) kartkówki i prace klasowe/sprawdziany pisemne ( na podstawie uzyskanych punktów )
b) o ogólnej cząstkowej decyduje suma zdobytych punktów według kryterium:
0 % - 39 % punktów – niedostateczny
40 % - 54 % punktów – dopuszczający
55 % - 74 % punktów – dostateczny
75 % - 84 % punktów – dobry
85 % - 94 % punktów – bardzo dobry
·	% - 100 % punktów – celujący

c) Prace kontrolne – zasady ogólne
·	Informacje o terminie i zakresie prac kontrolnych są podawane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; termin prac jest wpisywany do dziennika klasowego.
·	O ilości i częstotliwości sprawdzianów pisemnych w danej klasie nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego.
·	Podczas prac kontrolnych obowiązuje kolejność udzielania odpowiedzi.
·	Sprawdziany pisemne oddawane są w ciągu dwóch tygodni, kartkówki w ciągu tygodnia.
·	Ocenę niedostateczną z pracy pisemnej (tj. kartkówki, pisemnej pracy kontrolnej) otrzymuje uczeń korzystający z niedozwolonych pomocy tzw. ściągi (podręcznika, zeszytu) lub kontaktujący się z innymi podczas pisania. Nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej.
·	Zmiana podczas sprawdzianu (tj. kartkówki, pisemnych prac kontrolnych) zestawu pytań (tzw. grupy) na inny niż pierwotnie wyznaczony dla ucznia przez nauczyciela skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy tej oceny.
d) Zasady poprawy oceny z prac kontrolnych:
1) Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać pracy kontrolnej w określonym terminie ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela na pierwszych zajęciach po powrocie do szkoły w celu ustalenia terminu i formy pisania pracy pisemnej nie później jednak jak 7 dni od powrotu do szkoły; jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela w wyznaczony terminie oznacza to nie zaliczenie pracy pisemnej; brak zaliczenia pracy pisemnej równa się ocenie niedostatecznej; w przypadkach szczególnych i uzasadnionych uczeń zalicza sprawdzian pisemny w terminie indywidualnie ustalonym     z nauczycielem.
2) Kartkówki nie podlegają zaliczeniu, oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
3) Ocenę z pracy kontrolnej można poprawić w ciągu tygodnia od rozdania prac w terminie             i w sposób uzgodniony z nauczycielem; ocena z poprawy jest wpisana obok oceny pierwotnej i jest ostateczna.
2. Prace domowe
a) Prace domowe są obowiązkowe i powinny być wykonane przez ucznia:                                         - na kolejną lekcję lub w czasie określonym przez nauczyciela                                                         - powinny być umieszczone w zeszycie przedmiotowym w formie podanej przez nauczyciela                                                  - gotowe wydruki z Internetu prac opisowych nie stanowią własności intelektualnej ucznia                                                                                                                                                                               b)  Nie ma możliwości poprawy oceny pracy domowej na ocenę wyższą niż otrzymana.                          c) Uczeń nieobecny tego dnia w szkole nie otrzymuje oceny. W określonych przypadkach pracy twórczej jest zobowiązany przynieść pracę domową na pierwszą najbliższą lekcję.                     W określonych  przypadkach pracy twórczej jest zobowiązany przynieść pracę domową  na pierwszą najbliższą lekcję.
3. Odpowiedzi ustne.
4. Pracę ucznia na lekcji ( indywidualna, w grupie )
5. Aktywny udział w rekolekcjach I innych formach życia religijnego.
6. Na religii ocenianiu będzie podlegało nie tylko sprawdzanie wiadomości, lecz także postawa, kształtowanie cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, kultury osobistej a szczególnie zgodności postępowania z normami etycznymi ( to wpływa na ocenę z zachowania)
7.  Systematyczne prowadzenie zeszytu.
   a)  Zeszyt jest obowiązkową formą gromadzenia informacji na lekcji. Jego brak oznacza nieprzygotowanie.
   b) Jeden zeszyt min.60 kartkowy ma wystarczyć na cały rok.
   c) W sytuacji gdy uczeń zgubi zeszyt  „zakłada” nowy . Uzupełnia 3 tematy.                                             Przy semestralnej ocenie zeszytu, otrzymuje maksymalnie stopień - dobry. Jeżeli uzupełni całość otrzymuje maksymalnie stopień-  bardzo dobry, gdyż nie prowadził zeszytu systematycznie.
   d) W sytuacjach losowych ocena za zeszyt może ulec zmianie /choroba, przeprowadzka, kradzież itd.)  .
   e) Uczeń może być zwolniony z prowadzenia zeszytu  w związku z chorobą.
8. Indywidualne osiągnięcia ucznia (udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych ).                                                                                                      
V. Zasady informowania o ocenach ucznia i rodziców
·	Nauczyciel informuje na lekcji uczniów o otrzymanych ocenach. Uczeń i rodzic mają prawo obejrzeć pracę i zgłosić nauczycielowi uwagi.
·	Nauczyciel informuje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych w następujący sposób:
·	w przypadku ocen niedostatecznych uczniowie zostają poinformowani na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej; w dzienniku lekcyjnych nauczyciel dokonuje zapisu o poinformowaniu ucznia o grożącej ocenie niedostatecznej,
·	w przypadku ocen powyżej oceny niedostatecznej uczniowie zostają poinformowani na 1 tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
·	Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych dostępne są na stronie internetowej szkoły.

VI. Inne ustalenia
·	Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza 1 nieprzygotowanie, które zostaje odnotowane 
w dzienniku.
·	Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej/zgłoszonej do nauczyciela przez ucznia lub nauczycieli.
·	Uczeń o numerze ochronnym nie podlega ocenianiu jeżeli zgłasza swój numer ochronny; nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i oddania prac długoterminowych
VII. Kryteria ocen z religii:
Ocena celująca:                                                                                                                             Uczeń swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza program katechezy przewidziany dla danego poziomu (grupy wiekowej ).
Ocena bardzo dobra:                                                                                                                   Uczeń wykazuje pełen zakres wiadomości i umiejętności określone programem katechezy przewidzianym dla danego poziomu ( grupy wiekowej ).
Ocena dobra:                                                                                                                                  Uczeń posiada wiadomości i umiejętności pozwalające na rozumienie większości relacji między poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi oraz między elementami wiedzy religijnej.                                                                                                      
Ocena dostateczna:                                                                                                                       Uczeń opanował wiadomości na poziomie poniżej wymagań. Uczeń wykazuje luki                                   w wiadomościach.
Ocena dopuszczająca:                                                                                                                  Uczeń prezentuje wiadomości i umiejętności i postawy, które stanowią minimum programowe.
Ocena niedostateczna:                                                                                                                  Uczeń nie opanował minimum programowego w stopniu wystarczającym na ocenę dopuszczającą. Odmawia wszelkiej współpracy. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.
VIII. WARUNKI UZYSKANIA OCENY NA DANYM POZIOMIE
OCENA
WARUNKI UZYSKANIA OCENY NA DANYM POZIOMIE
CELUJĄCA
- uczeń określone w spełnia wymagania zakresie oceny bardzo dobrej,
- wykazuje się posiadaniem wiadomości wykraczającymi poza program religii własnego poziomu nauczania,
- angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, pomoce katechetyczne,
- aktywnie uczestniczy w życiu parafii,
- uczestniczy w olimpiadach i konkursach wiedzy religijnej,
- jego pilność i systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
- poznane prawdy wiary stosuje w życiu,
- posiada inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę celującą.
BARDZO DOBRA

- uczeń opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności, określony poziomem nauczania religii,
- wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,
- aktywnie uczestniczy w lekcjach religii,
- jego stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
- chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii, szczególnie w życiu liturgicznym,
- stara się być świadkiem wyznawanej wiary,
- wykazuje inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę bardzo dobrą.

DOBRA
- uczeń  opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym,
- uzyskuje postępy podczas prowadzonych zajęć,
- w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe,
- podczas lekcji posiada określone pomoce,
- jest zainteresowany przedmiotem,
- postawa ucznia nie budzi wątpliwości,
- uczestniczy w życiu liturgicznym i rekolekcjach.
DOSTATECZNA
- uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości,
- wykazuje dostateczną znajomość pacierza oraz prawd katechizmowych,
- w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych,
- stara się uczestniczyć w życiu parafii,
- prezentuje religijny wymiar własnego życia,
- ma poprawny stosunek do religii.
DOPUSZCZAJĄCA
- uczeń opanował  podstawowe pojęcia religijne,
- w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych         w stopniu powyżej 50%,
- posiada problemy ze znajomością pacierza i podstawowymi  prawdami katechizmowymi,
- uczestnictwo w życiu liturgicznym i rekolekcjach budzi zastrzeżenia,
- biernie zaznacza swój udział w katechezie.
NIEDOSTATECZNA

-  uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych,
-  uczeń nie prowadził zeszytu,
-  nie wykazuje się znajomością podstawowych modlitw,
- wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych oraz przedmiotu,
- dobrowolnie opuszcza lekcje religii,
- nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia,
- inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazują na ocenę niedostateczną.
IX. Warunki i tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywaną.
·	Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywaną po spełnieniu następujących warunków :
·	systematycznie uczęszczał na lekcje religii / brak godzin bez usprawiedliwienia/
·	prowadzi i prowadził systematycznie zeszyt/
·	ma pozytywne oceny z  kontrolnych prac pisemnych, prac domowych/
nie posiada uwag odnośnie swojego zachowania na lekcji religii.                                    

2. Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywaną ustala się po konsultacji z nauczycielem miesiąc przed końcem semestru/roku szkolnego. Podczas rozmowy nauczyciel ustala
            z uczniem formę I czas wykonania pracy dodatkowej np: wykonanie gazetki tematycznej, wykonanie hasła do pracowni 103, wykonanie albumu tematycznego, wykonanie prezentacji multimedialnej I inne ustalenia.

