PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – HISTORIA

1. PSO został opracowany w oparciu o:
- podstawę programową dla gimnazjum,
- program nauczania przedmiotu,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2. Przedmiotem oceniania są:
- wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu,
- postawa ucznia i jego aktywność (wkład i zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji
i w domu, prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, udział w konkursach
przedmiotowych, udział w zajęciach pozalekcyjnych).

3. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6.

4. Formy kontroli osiągnięć uczniów:
- prace klasowe – waga 10
- sprawdziany – waga 4, 6 lub 8 (wagę ustala nauczyciel w zależności od stopnia trudności
sprawdzianu)
- kartkówki – waga 2
- odpowiedź ustna dłuższa (3 ostatnie tematy) – waga 4
- odpowiedź ustna krótsza (1 temat) – waga 2
- samodzielna praca na lekcji z tekstem podręcznika, tekstem źródłowym, mapą, źródłem
ikonograficznym – waga 4
- aktywność na lekcji – waga 2
- zadanie domowe – waga 2
- prowadzenie zeszytu – waga 2

5. Prace klasowe obejmujące wiadomości z całego działu są poprzedzone lekcją
powtórzeniową; zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; trwają jedną
godzinę lekcyjną.

6. Sprawdziany obejmują zakres materiału maksymalnie z czterech ostatnich tematów
i są zapowiadane przez nauczyciela.

7. Kartkówki obejmują materiał z ostatniego tematu i nie są zapowiadane przez nauczyciela.

8. Prace klasowe i sprawdziany są do zaliczenia obowiązkowo przez każdego z uczniów.

9. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole jedynie w dniu pisania pracy klasowej/sprawdzianu
musi te prace napisać na najbliższej lekcji, na której będzie obecny.
Jeżeli nieobecność ucznia trwała tydzień lub dłużej, termin pracy klasowej/sprawdzianu
ustala z nauczycielem - jednak prace te musi napisać nie później niż w terminie 2 tygodni
od momentu powrotu do szkoły.

10. Czas sprawdzenia i oddania przez nauczyciela prac pisemnych określa Wewnątrzszkolny
System Oceniania.

11. Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznania się z błędami, ewentualnie wyjaśnienia
ich przez nauczyciela; prace pisemne pozostają u nauczyciela.

12. Uczeń, który podlega nauczaniu indywidualnemu jest oceniany przede wszystkim
za wysiłek i wkład pracy.

13. Uczeń ma obowiązek:
- systematycznie przygotowywać się do zajęć,
- na każdej lekcji posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,
- przestrzegać przepisów BHP.

14. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze. Nieprzygotowanie zgłasza
po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela. Nieprzygotowanie nie obejmuje prac klasowych
i sprawdzianów.

15. Wagę ocen opisuje Wewnątrzszkolny System Oceniania.

16. Prace pisemne oceniane są według procentowej skali ocen zawartej w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania.

