
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY
W KLASACH III GIMNAZJUM:

I.OCENIANIE WIEDZY I POSTĘPÓW UCZNIA

1.Uczeń może otrzymać na lekcji religii ocenę za następujące czynności:
a).bieżącą odpowiedź ustną obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji,
b).kartkówki z trzech ostatnich lekcji (bez wcześniejszej zapowiedzi), kartkówki zapowiedziane,
c).sprawdziany obejmujące wiadomości z danego działu (zapowiedziane z wyprzedzeniem                   
    tygodniowym),
d).znajomość katechizmu ( odpowiedź ustna),
e).aktywność na lekcjach (za pracę na lekcji uczeń otrzymuje „plusa” a za pięć „plusów”
    otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za brak pracy uczeń otrzymuje „minusa” a za pięć „minusów”
    otrzymuje ocenę niedostateczną.                                          
f).prace  dodatkowe  (pomoce  katechetyczne,  gazetki  tematyczne,  przygotowanie  prezentacji  na  zajęcia
i przedstawienie  jej podczas lekcji),
g).udział w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych,
h).zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne, np. montaże sceniczne,               
    oraz sumienne i odpowiedzialne wywiązywanie się z pracy.

Dopuszczalne  jest jedno nieprzygotowanie do lekcji, za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

II.POPRAWA OCENY

1. Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny w terminie nieprzekraczającym            
    2 tygodni od momentu otrzymania oceny.

2. Poprawa odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela.

3. Uczeń może poprawić ocenę tylko jeden raz.

4. Do dziennika wpisuje się ocenę uzyskaną pierwotnie jak i poprawioną (przy wystawianiu oceny
    śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę obie oceny).

5. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole w dniu pracy klasowej odpowiada na pierwszej lekcji  
    religii, na której jest obecny i ma prawo do poprawienia niesatysfakcjonującej go oceny                           
    w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni  od momentu otrzymania oceny.

6. Nie przewiduje się pod  koniec roku dodatkowych referatów, sprawdzianów, odpowiedzi
    ustnych ani kartkówek mających na celu podniesienie oceny.
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY
KLASYFIKACYJNE W KLASACH III GIMNAZJUM:

OCENA NIEDOSTATECZNA  ( śródroczna i roczna ):
 *uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych,
*nie wykazuje się znajomością katechizmu,
* nie posiada zeszytu i pomocy do lekcji,
*lekceważy przedmiot,  
*opuszcza lekcje religii,
*nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia,

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  ( śródroczna i roczna ):
*uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne,
*ma problemy ze znajomością katechizmu,
*prowadzi zeszyt  przedmiotowy, 
*wykazuje słabe zainteresowanie przedmiotem,
* ma poprawny stosunek do wartości religijnych,

OCENA DOSTATECZNA  ( śródroczna i roczna ):
*uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej,
*uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności,
*wykazuje się dostateczną znajomością katechizmu,
*w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, 
*posiada pomoce do lekcji,
*prezentuje przeciętną systematyczność i zainteresowanie przedmiotem,

OCENA DOBRA  ( śródroczna i roczna ):
*uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej,
*opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym,
*wykazuje się dobrą znajomością katechizmu,
* starannie i systematycznie prowadzi zeszyt, posiada pomoce do lekcji,
*jest aktywnym podczas lekcji ,
*wykazuje się  dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,
*postawa ucznia nie budzi wątpliwości,

OCENA BARDZO DOBRA ( śródroczna i roczna ):
*uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej,
*opanował wiedzę religijną w zakresie edukacyjnym  na poziomie bardzo dobrym ,
*wykazuje pełną znajomość katechizmu,
*wzorowo prowadzi zeszyt i posiada pomoce do lekcji,
*aktywnie uczestniczy w lekcji ,
* jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem,
* stara się być świadkiem wyznawanej wiary,

OCENA CELUJĄCA ( śródroczna i roczna ):  
*uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,
* wykazuje się wiadomościami, umiejętnościami i postawą na poziomie celującym,
*wzorowo prowadzi zeszyt i posiada pomoce do lekcji,
*zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji, 
*uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej,
*angażuje się w prace pozalekcyjne oraz sumiennie i odpowiedzialnie wywiązuje się z pracy,
*jego pilność, systematyczność, zainteresowanie przedmiotem nie budzi żadnych zastrzeżeń,
* poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
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