Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie
w Szkole Podstawowej nr 23
w Sosnowcu
rok szkolny 2019/2020

1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania.

Nauczyciel do 15 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO z historii.
Informacja ma postać ustną i dotyczy:
- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen - kryteriów
oceniania
- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności
- częstotliwości sprawdzania i oceniania
- minimalnej liczbie ocen z przedmiotu
- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych
- zasady poprawiania ocen
- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był
- informacji o godzinach konsultacji, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze
strony nauczyciela
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć
edukacyjnych.
2.Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z historii w dzienniku
lekcyjnym
3. Formy i metody sprawdzania wiedzy.
Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:
a.
b.
c.
d.

sprawdziany,
kartkówki,
wypowiedzi ustne,
wypowiedzi pisemne,

e.
f.
g.
h.
i.

praca na lekcji,
praca w grupach,
praca domowa,
referat,
projekt uczniowski

4.Odpowiedzi pisemne będą punktowane.
Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje skala:
0%-30% - niedostateczny
31% - 50% - dopuszczający
51% -75% -dostateczny
76% - 85% - dobry
86% - 94% - bardzo dobry
95% - 100% - celujący
5.Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów i
kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu .
6. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej.
a. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej.
b. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie
od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.
c. Po przekroczeniu ustalonego terminu nauczyciel powinien dać uczniowi sprawdzian do
napisania na najbliższej lekcji.
d. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w
przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z
chorobą.
e. Uczeń dokonuje poprawy oceny na zajęciach dodatkowych lub w sposób określony
przez nauczyciela.
f. Poprawiając prace pisemne uczniowie otrzymują specjalnie przygotowane testy, które
będą zawierać inne niż na pracy klasowej zadania.
7. Dla obliczania średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen:
• waga 3
• waga 2

• waga 1
8.Przyjęto wagi ocen cząstkowych dla poszczególnych form sprawdzających wiedzę i
umiejętności.
Rodzaj i formy sprawdzającej

Waga oceny
cząstkowej

a. sprawdzian obejmujący
większa partię materiału
b. test kompetencyjny na
koniec roku
c. prezentacja
d. osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych
e. odpowiedź ustna powtórzenie
a. kartkówka
b. samodzielna wypowiedź w
klasie związana z
omawianym tematem lekcji
c. szersza wypowiedz
obejmująca trzy ostatnie
tematy lekcji
a. wypowiedź związana z
poznanym na danej lekcji
materiałem
b. praca w grupie
c. przygotowanie do lekcji
d. aktywność
e. zadanie domowe
f. test kompetencyjny na
początku roku
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8. Ocenę semestralna i roczną wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen
cząstkowych zawartych w następujących przedziałach
a. średnia ważona 1,1- 2,6 - dopuszczający
b. średnia ważona 2,61 - 3,6 - dostateczny
c. średnia ważona 3,61- 4,6 - dobry
d. średnia ważona 4,61- 5,25 - bardzo dobry
e. średnia ważona 5,26 i wyżej - celujący
9. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

a. Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną
poinformowani na piśmie o przewidywanych ocenach dla dziecka.
b. Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu,
poinformowani zostaną przez wychowawców o w/w ocenie 30 dni przed radą
klasyfikacyjną w formie pisemnej ( dziennik elektroniczny)
c. Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie
zachowany tryb odwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w WO
10. Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy
kontaktów z rodzicami.
a. Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez:
- omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac
domowych,
- komentarze w formie ustnej,
- informację o zasadach oceniania na początku roku szkolnego,
b. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce historii i wos
poprzez:
- rozmowy indywidualne z nauczycielami historii trakcie godzin konsultacji dla
rodziców i na zebraniach
- poprzez dziennik elektroniczny
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