KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII
KLASY I-II
Jednym z ważnych celów, jakie stawiane są przed szkolnym kształceniem religijnym dzieci, jest wspieranie rodziców w ich
prowadzeniu do Boga. Stąd katecheza w klasach edukacji wczesnoszkolnej w zakresie treści nauczania dotyczy odkrywania śladów
obecności Boga i udzielania na tę obecność odpowiedzi.
Wiodącym źródłem treści kształcenia w klasie pierwszej są obrzędy chrztu świętego. Założenie to umożliwia usystematyzowane,
a jednocześnie syntetyczne wprowadzenie dziecka w prawdy wiary. Istotnym elementem budzenia wrażliwości religijnej jest kształtowanie
umiejętności rozpoznawania i interpretowania symboli związanych z celebrowaniem sakramentów w kościele.
Kolejnym ważnym aspektem nauczania religii w klasach początkowych jest kształcenie w wychowankach podstawowych
umiejętności związanych z komunikacją społeczną. Umiejętności te potrzebne są dzieciom nie tylko w relacjach z rodziną, nauczycielami
czy rówieśnikami, ale są także przydatne są podczas uczestniczenia w liturgii.
Ocenie podstawowej podlegają:



teksty modlitw – omawiane, powtarzane na katechezie, ale utrwalane i opanowane, w wyznaczonym czasie,
w domu, gwarantują ocenę bardzo dobrą, drugi termin gwarantuje już tylko ocenę dobrą itd.,
wiedza – aktywność na lekcji; jedną z metod utrwalania zdobytej wiedzy oraz wprowadzania nowych treści jest rozmowa
kierowana, w toku której za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są plusy (+)
jeden +
dwa + - 
trzy + - 5
cztery + - 5+
pięć + - 6
W klasie drugiej, wyróżniająca się aktywność ucznia na lekcji, będzie odnotowywana w e – dzienniku.
O aktywności uczniów na katechezie rodzice są informowani systematycznie, po każdych zajęciach. Osiągnięcia uczniów
są notowane w „Zeszycie ucznia” tuż przy numerze realizowanej katechezy. Podpis rodzica przy ocenie świadczy
o bieżącej kontroli postępów dziecka w nauce.



zadanie domowe – oceniane systematycznie
W sytuacji, kiedy lekcja religii odbywa się w dwa kolejne dni tygodnia, w celu odciążenia dzieci od obowiązku odrabiania
zadania z kilku przedmiotów, zadania domowe z religii będą sprawdzane raz w tygodniu (będą to zadania z poprzedniego
tygodnia).



przygotowanie do lekcji – systematyczne przynoszenie na katechezę „Zeszytu ucznia” z odrobioną pracą domową wraz
z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi - podręcznik. Trzy braki „Zeszytu ucznia” lub zadania domowego skutkuje
wystawieniem oceny niedostatecznej. W celu ułatwienia rodzicom kontroli dzieci, w dzienniku elektronicznym- oceny
z religii - w rubryce opisanej - „Zadanie domowe” i - „Ćwiczenia” będą się pojawiały kropki (pojedyncza kropka oznacza
jeden brak zadania lub „Zeszytu ucznia”).

Ocenie dodatkowej podlegają:



zadania dodatkowe,
postawy prezentowane na lekcji.

Praktyki religijne prezentowane przez rodzinę dziecka, w tym samo dziecko, nie podlegają ocenie.
Ocenę celującą na zakończenie pierwszego semestru lub zakończenie roku szkolnego otrzymuje uczeń, którego wiedza,
umiejętności znacznie wykraczają poza ramy programu przewidzianego dla danej klasy. Postawy ucznia nie mogą budzić zastrzeżeń.
Ponadto uczeń wywiązuje się z warunków określonych w ocenie dodatkowej.
Wywiązanie się ze wszystkich obowiązków w zakresie oceny podstawowej w stopniu bardzo dobrym gwarantuje ocenę bardzo
dobrą na zakończenie pierwszego semestru lub zakończenie roku szkolnego. Wypełnienie warunków określonych oceną dodatkową może
spowodować tylko podwyższenie oceny do celującej, po spełnieniu jednak warunków zawartych w ocenie podstawowej w stopniu bardzo
dobrym.
Wywiązanie się ze wszystkich obowiązków w zakresie oceny podstawowej w stopniu dobrym gwarantuje ocenę dobrą na
zakończenie pierwszego semestru lub na koniec roku szkolnego. Ocena może ulec podwyższeniu, jeżeli uczeń wzorowo wypełnił warunki
określone oceną dodatkową.

Nie wywiązanie się z warunków określonych oceną podstawową, w stopniu minimum dobrym, gwarantuje ocenę dostateczną na
zakończenie pierwszego semestru lub zakończenie roku szkolnego.
Nie wywiązanie się ze wszystkich obowiązków w zakresie oceny podstawowej skutkuje wystawieniem oceny dopuszczającej, a
rażące uchybienia w zakresie postaw religijnych - oceny niedostatecznej na zakończenie pierwszego semestru lub zakończenie roku
szkolnego.

