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kl. 4-8
I Ocenie podlegają:
1. Sprawdzian:
- zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,
2. Kartkówka:
- nie musi być zapowiedziana 
- obejmuje zakres maksymalnie 3 ostatnich lekcji lub konkretne zagadnienie np. (części małego
   katechizmu).
3. Wypowiedzi ustne.
4. Aktywność:
-na lekcjach, praca w grupach, pilność i sumienność,
-dodatkowe prace związane z przygotowaniem do lekcji (wykonanie plakatu, przygotowanie dramy, 
napisanie referatu i jego prezentacja w klasie, itp.)
- reprezentowanie klasy w szkole i poza szkołą, 
- udział w konkursach, olimpiadach religijnych.
5. Przygotowanie do lekcji:
- prowadzenie zeszytu,
- posiadanie podręcznika.
Czwarte i kolejne nieprzygotowanie w ciągu semestru skutkuje uwagą z zachowania.
- zadanie domowe (trzykrotne niewykonanie zadań skutkuje otrzymaniem 10 punktów ujemnych z 
zachowania).

II Zasady oceniania i kontroli:
1. Jednokrotnej poprawie podlegają wszystkie oceny maksymalnie  w ciągu dwóch tygodni,
    w terminie ustalonym z nauczycielem.
2. Prace pisemne uczeń zabiera do domu w celu pokazania rodzicom lub opiekunom prawnym:
- przynosi na następną lekcję z podpisem,
- w nauczaniu zdalnym prace pisemne przysłane są na wskazane platformy internetowe.
3. Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji  ma obowiązek:
-  uzupełnić wiadomości i notatki w zeszycie,
- napisać zaległe prace pisemne,
- szczegóły i termin ustala z nauczycielem.
4. Nauczyciel może ocenę cyfrową zastąpić komentarzem.
5. Ocena śródroczna i roczna:
- wynika z całokształtu pracy ucznia we wcześniejszym okresie i jest wystawiana zgodnie z 
   przepisami ZO
- poprawa oceny rocznej odbywa się zgodnie z przepisami ZO.
6. Kryteria oceniania prac pisemnych nauczyciel dobiera sam w zależności od trudności i zakresu materiału 
oraz samodzielności wykonanej pracy – oceniając, nauczyciel uwzględnia opinię Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Jeżeli praca będzie nieczytelna lub nieestetyczna, nauczyciel może ucznia dopytać lub prosić 
o przepisanie pracy .
7. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.
8. Zakres wiedzy i umiejętności zawarty jest w podręczniku i zeszycie ucznia.

Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły i zawarte w nim ZO.

* W przypadku zdalnego nauczania, efekty pracy uczniów, będą oceniane zgodnie z powyższym kontraktem.
Jeżeli lekcja będzie prowadzona on – line obowiązuje włączenie kamery i branie w niej czynnego udziału. 
Uczeń, który zalogowany jest na lekcji a nie odpowiada na wezwania nauczyciela  otrzyma 
nieobecność( jeżeli nie jest to spowodowane problemami  technicznymi).
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