Przedmiotowe Zasady Oceniania z Religii
W klasach IV – VIII  Szkoły Podstawowej NR 11
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu
	Kryteria oceniania
celujący
b. dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
Uczeń:
-Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej
-Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji
-Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat
-Angażuje się w pracach pozalekcyjnych np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.
-Uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej.

Uczeń:
-Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej
-Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii
-Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela
-Posiada pełną znajomość treści modlitw i prawd wiary
-Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe
-aktywnie uczestniczy w lekcji religii
-Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
-Aktywnie włącza się w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym i rekolekcji szkolnych.
Uczeń:
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej
-Opanował materiał programowy z religii
-Wykazuje się dobrą znajomością treści modlitw i prawd wiary
-W zeszycie posiada pojedyncze braki notatek
-Podczas lekcji posiada określone przez nauczyciela pomoce i korzysta z nich
-Jest zaangażowany podczas lekcji
-Uczestniczy w rekolekcjach
szkolnych
-Wykazuje się dobrą umiejętnością 
zastosowania
zdobytych wiadomości. 


Uczeń:
-Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości,
postawy i umiejętności
-Zna podstawowe treści materiału programowego z religii
-Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
-Wykazuje się 
Podstawową znajomością treści modlitw i prawd wiary
-W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek i prac domowych
-Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność
i zainteresowanie przedmiotem.

   
Uczeń:
-Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie przewidzianego  programu
-W jego wiadomościach
są luki, proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety
-W zeszycie przedmiotowym
ma liczne braki
-Ma problemy ze znajomością
treści podstawowych modlitw prawd wiary. 
 
Uczeń:
-Brak jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem
-Nie wykazuje się znajomością treści podstawowych
modlitw i prawd wiary
-Nie posiada zeszytu
-Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

   Ocenie podlegają
1. Pisemne prace kontrolne raz w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne (dział) zapowiedziane z co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wpis do dziennika. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy.
2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji(aktywność) zaznaczana znaczkiem (+) 5 plusów =ocena 5
Aktywność zaznaczana znaczkiem + zielonym gwarantuje ocenę 6, dodatkową aktywność pozalekcyjną. 
4. Prace domowe krótkie i dłuższe kontrolowane na bieżąco – ocena za zadania dłuższe ,krótkie (+),5plusów ocena 5,brak zadania domowego zaznaczana znaczkiem (-),(---)=1  
5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobyta podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej ,znajomość modlitw ,części Różańca ,stacje Drogi Krzyżowej i inne
6. Zeszyt sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela, brak zeszytu (-) ,(---) ocena 1 
Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu (zeszyt – tabela).
7. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
8. Umiejętność korzystania z tekstu Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych  , znajomość Ksiąg skrótów Pisma Św.
9. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, rekolekcji szkolnych, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych i innych w szkole i w Kościele zaznaczana znaczkiem + zielonym lub oceną –w trakcie semestru chętni uczniowie mogą wykonać jedną dodatkową pracę multimedialną na dodatkową ocenę 
Zeszyt
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
Dopuszczający
niedostateczny
-prowadzony systematycznie
-odznaczający się wyjątkową estetyką, 
  
-wpisywane są wszystkie katechezy,
-prowadzony starannie,
-prowadzony starannie,
-brakuje 25% katechez,
-prowadzony niesystema -  tycznie 
-luki sięgające 50% katechez,
-fragmentaryczne notatki,
-rażąca estetyka,
-nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,
-nie ma możliwości skontrolowania
Skala ocen przyjętych na lekcji religii
Ocena słowna 
Ocena cyfrowa
Skrót
Celujący
6
cel
Bardzo dobry
5
bdb
Dobry
4
db
Dostateczny
3
dst
Dopuszczjący
2
dop
Niedostateczny
1
ndst
Informacje szczegółowe 
PZO z religii są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i stanowią WSO w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu 

Cele oceniania na lekcjach religii i zakładane osiągnięcia uczniów 
Cele
	Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym 

Przygotowanie do samodzielnego odbioru testów 
Pogłebione przeżywanie roku liturgicznego I sakramentów 
Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie
Odnajdywanie własnego miejsca I zadań w życiu rodziny, szkoły , Kościoła I innych społecznosciach 
OSIĄGNIĘCIA
1. Znajomość podstawowych fragmentów Pisma Swiętego i ich przesłania
2. Znajomość symboli wiary
3. Znajomość istoty oskesów liturgicznych ich odczytywanie w kontekście biblijnym i życia chrzesćijańskiego
5. Aktywne uczestnictwo w Eucharystii 
6. Znajomość istoty sakramentów 
7. Umiejetność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże 
8. Znajomość sposobów I rodzajów modlitwy, umiejętność samodzielnego formułowania modlitw
9. Postawa uznania błedu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia , umiejętność reagowania na niewłasciwe zachowanie 
10. Odzczytywanie własnych zadań we wspólnocie rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej, szkolnej 

