SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
DOTYCZĄCE UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
A. DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM
I.

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1. Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami wyrażonymi
według skali przedstawionej w WSO w rozdziale V.
2. Na półrocze i zakończenie roku szkolnego uczniowie dodatkowo otrzymują ocenę opisową
wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.
3. Ocena opisowa zawiera opis osiągnięć ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy dla nauczycieli i
rodziców. Informacje dla rodziców powinny mieć charakter opisowo – instruktażowy i opierać
się głównie na konkretnych osiągnięciach ucznia. Niewielkie nawet postępy powinny być
wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
4. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły wydawanych
uczniom na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji końcoworocznej” umieszcza
się adnotację „uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do
indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej/specjalistycznej (należy wpisać właściwą nazwę poradni)”
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 46, poz. 433).

II.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN

OCENA
celująca – poziom wymagań
wykraczających poza
program

bardzo dobra – poziom
wymagań dopełniających

OPANOWANIE
UMIEJĘTNOŚCI I
AKTYWNOŚĆ
-umiejętności wykraczają
poza poziom wymagań
- posługuje się zdobytymi
wiadomościami i
umiejętnościami w
rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych
-osiąga sukcesy w
konkursach, zawodach
sportowych i innych
-wzbogaca swą wiedzę
lekturą
-aktywnie uczestniczy w
lekcji, sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami
-rozwiązuje zadania
dodatkowe
-dociera samodzielnie do
źródeł wskazanych przez
nauczyciela
-zawsze przygotowany do
lekcji, odrabia prace domowe
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POSIADANA WIEDZA
-posiada wiedzę
wykraczającą poza zakres
materiału

-opanował materiał
przewidziany programem

dobra – poziom wymagań
rozszerzających

dostateczna – poziom
wymagań podstawowych

dopuszczająca – poziom
wymagań koniecznych

niedostateczna

- potrafi korzystać z
zaprezentowanych na lekcji
źródeł informacji
- poprawnie stosuje zdobyte
wiadomości
-samodzielnie wykonuje
typowe zadania teoretyczne i
praktyczne
-pod kierunkiem nauczyciela
rozwiązuje zadania o
większym stopniu trudności
- zwykle przygotowany do
lekcji, odrabia prace domowe
-wykonuje typowe zadania
wg schematów
-pracuje chętnie na miarę
swoich możliwości
-wymaga ukierunkowania
pracy przez nauczyciela
-wymaga wielu
przypomnień, powtórzeń
wsparcia ze strony
nauczyciela
-zazwyczaj przygotowany do
lekcji
-rozwiązuje zadania o
niewielkim stopniu trudności
-wymaga ciągłego nadzoru
przy pracy
-pracuje tylko przy wsparciu
nauczyciela i pod kierunkiem
-prowadzi zeszyt
przedmiotowy
-rozumie czytany tekst
-nie jest aktywny na lekcji
-często nie jest
przygotowany do lekcji
-nie jest w stanie nawet przy
pomocy nauczyciela
wykonać zadań o
elementarnym stopniu
trudności
-nie wykonuje prac
domowych
-zwykle jest
nieprzygotowany do lekcji
(brak zeszytu, podręcznika,
przyborów itp.)
-nie potrafi korzystać z
pomocy wskazanych przez
nauczyciela
-odmawia współpracy
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-opanował materiał w
stopniu zadawalającym

-opanował podstawową
wiedzę pozwalającą na
zrozumienie najważniejszych
zagadnień na poziomie nie
przekraczającym wymagań
zawartych w podstawach
programowych

-ma braki w opanowaniu
podstaw programowych, ale
nie przekreślają one
możliwości uzyskania przez
ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki

-nie opanował niezbędnego
minimum podstawowych
wiadomości i umiejętności,
braki uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z danego
przedmiotu

