KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII:
W klasach IV-VII
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez katechetę poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania.
Ocenianie przedmiotowe ma na celu:
- poinformowanie ucznia o stopniu opanowania materiału i umiejętności,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego,
- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnym uzdolnieniu ucznia,
- umożliwienie katechecie doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej,
- określenie stopnia przygotowania ucznia do dalszego etapu kształcenia.
Ocenianie przedmiotowe obejmuje:

1. Formułowanie przez katechetę wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, rodziców.
2. Bieżące ocenianie i śródroczna klasyfikacja.
3. Ustalenie ocen na koniec roku szkolnego – semestru.
4. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych.

W klasach IV – VII oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali zawartej w rozporządzeniu MEN tj.:
celujący - 6
bardzo dobry – 5
dobry – 4
dostateczny – 3
dopuszczający – 2
niedostateczny – 1
Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla rodzica.
Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na katechezie, a rodzic może zapoznać się w czasie zebrań klasowych lub
indywidualnej rozmowy z wychowawcą lub katechetą.
Katecheta jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia
wynikające z programu nauczania.
Uczeń i rodzic otrzymuje informację o przewidywanej ocenie negatywnej semestralnej lub rocznej zgodnie ze Statutem Szkoły.
W ciągu semestru uczeń musi uzyskać nie mniej niż 3 oceny tj.; z wypowiedzi ustnej, pracy klasowej, pracy domowej, sprawdzianu.
W semestrze uczeń pisze 3 sprawdziany, 1 pracę klasową i co najmniej 2 razy jest pytany z bieżącego materiału.
O pracy klasowej lub ważnym sprawdzianie nauczyciel informuje na tydzień przed i sygnalizuje to zapisem w dzienniku lekcyjnym.

Praca ucznia na lekcji podlega ocenie zgodnie z ustalonymi normami.
Ponadto:
- 3 plusy = ocena bardzo dobry,
- brak przygotowania do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji, (może w ciągu semestru zgłosić 2 razy brak, następny brak przygotowania
lub zadania, to ocena niedostateczna),
- plusy, minusy i bz. Nauczyciel odnotowuje we własnej dokumentacji a także w zeszycie ucznia.
KRYTERIA OCENY PRAC KLASOWYCH I SPRAWDZIANÓW:
Za każde poprawne zagadnienie uczeń otrzymuje 1 punkt; sprawdziany zawierają 12 pytań.
12 pkt. = bardzo dobry – 100%
11 – 9 pkt. = dobry – 99% - 80%
8 – 7 pkt. = dostateczny – 79% - 70%

6 – 4 pkt. = dopuszczający – 69% - 40%
3 – 0 pkt. = niedostateczny – 39% - 0%

Na ocenę celującą w każdym teście zawarte są pytania dodatkowe oznaczone gwiazdką. Wszystkie stopnie niedostateczne z prac pisemnych
uczniowie mogą poprawić odpowiadając ustnie lub pisemnie z zakresu materiału, który obowiązywał na sprawdzianie. Termin poprawy oceny
niedostatecznej upływa po 2 tygodniach od momentu otrzymania pracy.

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI USTNEJ:
Celujący – odpowiedź ponad program obowiązujący w danej klasie.
Bardzo dobry – odpowiedź na zadane pytania wyczerpująca i rzeczowa.
Dobry – odpowiedź nie budzi zastrzeżeń, uczeń odpowiada bez pomocy uczącego.
Dostateczny – odpowiada przy pomocy nauczyciela lecz wykazuje się wiedzą przeciętną z danego materiału.
Dopuszczający – wykazuje się niepełną znajomością materiału z działu podstawowego, poprzedniej lekcji.
Niedostateczny – nie odpowiada na zadane pytania przez uczącego mimo pomocy i pytań pomocniczych z odpytywanych zagadnień.
Decydujące znaczenie przy wystawianiu stopnia śródrocznego lub końcowo rocznego ma średnia stopni podstawowych uzyskanych ze
sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Stopnie dodatkowe za zadania domowe, zeszyt, prace dodatkowe i aktywność mogą
wpłynąć na podwyższenie lub obniżenie stopnia na koniec semestru lub oceny rocznej. Również na podwyższenie oceny wpływają sukcesy
z konkursów szkolnych, rejonowych, wojewódzkich.
Ocena śródroczna i końcowa jest oceną ważoną i ustala się ją obliczając;
Średnia ocen podstawowych + średnia ocen dodatkowych równa się ocenie ostatecznej tj. 70% ocen podstawowych oraz 30% ocen
dodatkowych.

KRYTERIA OCENIANIA
Celujący
- jego wiedza wykracza poza program katechezy w danej klasie,
- wykazuje zainteresowania katechezą.
Bardzo dobry
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
- wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej,
- ma bardzo dobre oceny cząstkowe,
- jest zawsze przygotowany do katechezy,
- umiejętnie potrafi wykorzystać swoją wiedzę.
Dobry
- opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementem wiedzy religijnej,
- dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy,
- uzyskuje dobre oceny podczas katechezy,
- postawa nie budzi zastrzeżeń w trakcie zajęć.
Dostateczny
- uczeń opanował wiadomości umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy,
- dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki,
- uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
- uzyskał dwie oceny negatywne za nie przygotowanie do lekcji,
- nie poprawia ocen niedostatecznych.
Dopuszczający
- nie odrabia zadanych prac domowych,
- posiada liczne braki w opanowaniu podstawowych wiadomości,
- proste zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- nie bierze aktywnego udziału w katechezie.
Niedostateczny
- nie opanował wiedzy i umiejętności objętych programem,
- nie odrabia zadań domowych, nie pracuje na katechezie,
- uzyskał oceny negatywne ze sprawdzianów, testów i odpowiedzi ustnych,
- systematycznie opuszcza katechezę

