
Przedmiotowy System Oceniania z  języka polskiego  i j. angielskiego 

Nauczyciel: Agnieszka Sozańska 

 

1. Każdy uczeń CEA jest oceniany zgodnie z wytycznymi wynikającymi z orzeczenia i 

IPETu. 

2. Ocenianiu podlegają: praca na lekcjach, prace klasowe, odpowiedzi ustne, prace 

pisemne.  

3. Sprawdziany są przygotowywane w formie dostosowanej dla uczniów w spektrum 

autyzmu i z ZA. Uczniowie z innymi typami orzeczeń korzystają z dostosowań 

przypisanych ich typom orzeczeń. 

4. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 

wpisywane do Librusa. 

5. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń zobowiązany jest do napisania 

klasówki w ciągu 2 tygodni od powrotu. Może pisać sprawdzian indywidualnie, poza 

klasą, pod opieką pedagoga. 

6. Nauczyciel nie robi niezapowiedzianych kartkówek. 

7. W pracy pisemnej oceniane są: realizacja tematu, kompetencje literackie i kulturowe, 

kompozycja, styl i język wypowiedzi, ortografia i interpunkcja (zgodnie z zaleceniami 

opinii o dysleksji). 

8. Uczeń ma obowiązek pisać prace samodzielnie, nie są przyjmowane wypracowania 

pisane w domu.  

9. Przy ocenianiu testów i wypowiedzi pisemnych obowiązuje następująca punktacja: 

0 -29% ocena niedostateczna 

30-49% ocena dopuszczająca 

50-74% ocena dostateczna 

75-89% ocena dobra 

99-100% ocena bardzo dobra. Ocenę celującą przyznaje się za prace wybiegające 

ponad poziom wymagań danej klasy.  Uczniów realizujących język angielski w 

grupach licealnych przy 7 SLO obowiązuje PSO 7SLO.  

10. Uczeń ma prawo w semestrze zgłosić 3 nieprzygotowania.  

11. Uczeń ma obowiązek systematycznego uzupełniania kart pracy i notatek, które 

nauczyciel umieszcza na Classroom. W przypadku uczniów uczestniczących w 

zajęciach w trybie zdalnym, uczeń powinien przynosić uzupełnione karty pracy i 

notatki (dokumentację swojego udziału w lekcji) na zajęcia indywidualne z 

nauczycielem. Sprawdziany będą przeprowadzane przez platformę Classroom w 

zakładce „Zadania”. 

12. W przypadku konieczności pracy zdalnej uczeń powinien mieć dostęp do komputera z 

kamerą i mikrofonem i mieć dostęp do drukarki, aby przygotowywać materiały 

umieszczone przez nauczyciela na Classroom.  

13. Uczeń może poprawiać sprawdziany napisane na oceny 1, 2 i 3. Uczeń ma prawo 

poprawić każdą ocenę semestralną, podawaną na 30 dni przed końcem 

semestru/roku. 


