ZESPÓŁ SZKÓŁSZKOŁA PODSTAWOWA
im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08
zscmolas@zscmolas.pl
NIP 814-12-66-431

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KL. 4-6
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PSO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) § 3 ust.3 i ust. 4 z póź. zm. ,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 13 lipca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 130, poz. 906)z póź.. zm. jak również z WSO w Zespole
Szkół – Szkole Podstawowej im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie.
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Nauczanie zajęć komputerowych w klasach IV-VI odbywa się według programu nauczania
zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:
Umiejętności:
• rozwiązywanie problemów za pomocą komputera,
• posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzęt owym,
• korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej
przedstawiania i wykorzystania,
• stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych dziedzin
• łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną.
Wiadomości:
• znajomość podstawowych metod pracy na komputerze,
• znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki,
• znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność jej
praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy na
komputerze.

Postawa ucznia:
• udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w pracę
podczas zajęć,
• udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, gazetek itp.),
• przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej,
• reprezentowanie klasy w konkursach przedmiotowych.

Ocenie podlegają:
a) Praca na lekcji:
• ćwiczenia praktyczne;
• odpowiedzi ustne;
• aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;
• praca w grupie.
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b) Sprawdziany, kartkówki, testy wiadomości i umiejętności — na komputerze.
c) Prace domowe.
d) Wykonane prace dodatkowe.
e) Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:
1. Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności — na zakończenie działu lub
większej

partii

materiału,

obowiązkowe.

Zapowiadane

są

z

tygodniowym

wyprzedzeniem. Oceny z tych prac są najważniejsze, z każdej pracy uczeń może
otrzymać ocenę celującą. Sprawdziany i testy obejmujące większy zakres materiału są
obowiązkowe. W ciągu semestru odbędzie się minimum dwa sprawdziany lub test.
W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub teście, uczeń ma obowiązek zaliczenia
sprawdzianu w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do
szkoły. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń unika zajęć (wagaruje), nauczyciel może
wstawić ocenę niedostateczną. Przy poprawianiu sprawdzianów i pisaniu w drugim
terminie kryteria ocen się nie zmieniają, otrzymana ocena zarówno pierwsza jak
i druga jest wpisana do dziennika.
2. Kartkówki — nie są zapowiadane i obejmują materiał z 1-3 ostatnich lekcji.
3. Odpowiedzi ustne - wymagane są wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich
lekcji. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 1 raz w semestrze. Odpowiedzi ustne
dotyczące treści znanych i nowych oceniane według znanych uczniom kryteriów, np.:
rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej.
4. Zadania domowe, prace dodatkowe — są sprawdzane na ocenę. Ocena zależy
przede wszystkim od poprawności wykonanych zadań. Na ocenę może mieć wpływ
również estetyka i błędy ortograficzne. Jeśli uczeń nie odrobi zadania domowego
otrzymuje ocenę niedostateczną. Za źle zrobione zadanie domowe lub próbę
odrobienia go - nie dostaje oceny (praca jest do poprawienia).
5. Aktywne uczestnictwo w zajęciach - uczeń otrzymuje punkty dodatnie „+” za częste
i poprawne wypowiedzi na lekcji oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań
praktycznych.
Za bierność ucznia, nie uczestniczenie w pracy grupy oraz uniemożliwianie pracy na
lekcji, uczeń może otrzymać punkty ujemne „-”;
Punkty dodatnie i ujemne, przelicza się na stopnie szkolne wg skali:
każde +++ na bdb
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każde --- na ndst
6. Udział w konkursach - uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie (I-III)
lub wyróżnieni otrzymują ocenę celującą. Za udział w konkursie uczeń otrzymuje
ocenę bardzo dobrą.
7. Punkty uzyskane ze sprawdzianów, kartkówek przeliczane są na stopnie wg
następującej skali:


100 % + zadanie dodatkowe celujący,



91%-100% bardzo dobry,



71%-90% - dobry,



51% - 70% - dostateczny,



31% - 50% - dopuszczający,



0% - 30 % - niedostateczny.

8. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się
do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
Dostosowywanie wymagań
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć
uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych. W przypadku uczniów z opinią Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej obniża się wymagania na poszczególne oceny. Nauczyciel
podchodzi do takiego ucznia indywidualnie zgodnie z treścią takiej opinii. W ocenianiu
uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, czyli:
• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania
etapami,
• konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie
pisemnej,
• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego
walorów estetycznych (np. podczas pracy z edytorem grafiki),
• możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca
klasowa lub sprawdzian),
• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast
jednego złożonego,
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• obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej poprzez
zapewnienie możliwości skorzystania z komputera szkolnego do jej wykonania
(np. podczas zajęć świetlicowych, zajęć wyrównawczych, kółek).
Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej.
Na ocenę śródroczną mają wpływ oceny cząstkowe z wszystkich obszarów. Są one
uporządkowane według ich znaczenia przy wystawianiu oceny końcowej tzn. największe
znaczenie mają oceny ze sprawdzianów kończących określony dział, następnie krótkie
wypowiedzi pisemne czyli tzw. „kartkówki”, następnie wypowiedzi ustne itd.
Oceny śródroczne oraz roczne nie są średnią arytmetyczną poszczególnych ocen
cząstkowych.
Ocenę roczną ustala się na podstawie oceny śródrocznej z pierwszego semestru i ocen
cząstkowych z drugiego semestru.
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:
Ocena celująca
Uczeń:


zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;



posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;



perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym,
wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;



perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi



samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;



wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej
inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością,
oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;



do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;



wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych
zadań oraz aktywnością na lekcjach;



przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej
netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
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wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się
poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i
we własnym zakresie;



zdobywa co najmniej wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych konkursach
informatycznych.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:


zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;



posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;



posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji
o wysokim stopniu trudności;



posługuje się usługami internetowymi;



samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;



wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością
w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;



uczestniczy w konkursach informatycznych.

Ocena dobra
Uczeń:


zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;



posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;



z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna
dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu
trudności;



z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;



wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do
przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocena dostateczna
Uczeń:


nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia
i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;



w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość
materiału ma opanowaną;
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z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;



z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;



wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem
zastosowania wielu opcji i efektów.

Ocena dopuszczająca
Uczeń:


nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;



posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;



z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem
komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i
efekty;



z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;



ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku
do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem
najprostszych opcji i narzędzi.

Ocena niedostateczna
Uczeń:
 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna
terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie
potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.

IV. Oceny semestralne i roczne:
1. Ocenę okresową(roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na dzień przed terminem
klasyfikacji okresowej (rocznej).
2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz
wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.
3. Ocena okresowa (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych.
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4. Oceny z ćwiczeń wykonywanych na lekcji i odpowiedzi mają decydujący wpływ
na ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności
ucznia wpływają na podwyższenie oceny.
5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
6. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz
rozporządzeniem MEN.

Informacja zwrotna
Nauczyciel – uczeń
Nauczyciel:
-

przekazuje uczniom i respektuje przedmiotowy system oceniania,

-

motywuje do pracy.

-

zna i respektuje przedmiotowy system oceniania,

-

pracuje systematycznie.

Uczeń:

Nauczyciel wychowawca - rodzice
Nauczyciel:
-

informuje o aktualnym stanie wiedzy i postępów w nauce,

-

dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,

-

wspomaga w pokonaniu trudności w nauce,

-

przedstawia warunki poprawy zaproponowanej oceny semestralnej lub rocznej.

-

uczestniczą w wywiadówkach i zebraniach klasowych,

-

zapoznają się z pracami pisemnymi swoich dzieci,

-

odpowiedzialnie wspomagają dziecko w nauce.

Rodzice:
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