PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MIKOŁAJA W BYTOMSKU
 
I. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w szkole podstawowej opracowane zostały w oparciu o: 
·	Podstawę programową. 
·	Rozporządzenie MEN z dnia 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  w szkołach publicznych.  
·	Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 
·	Program nauczania informatyki w szkole podstawowej wydawnictwa Nowa Era "Lubię to". 
 
II. Przedmiotem oceniania są: 
1. wiadomości, 
2. umiejętności, 
3. aktywność na lekcji, zaangażowanie w proces uczenia, 
4. prace dodatkowe 
 
III. Cele ogólne oceniania: 
1. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 
2. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4. monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  i  zachowaniu  ucznia  oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;
7. rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych. 
 IV. Formy aktywności podlegające ocenie 
1. praca i aktywność na lekcji, 
2. prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji np. zadania lub ćwiczenia podsumowujące daną lekcję, 
3. inne formy aktywności ucznia podlegające ocenie to: np. prezentacja, plakat, wykonanie pracy dodatkowej, wyniki pracy w grupach. 
 
V. Sposób oceniania:  
1. oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne w szkole ustala się w stopniach według skali: celujący, bardzo  dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny, 
2. w ciągu semestru uczeń  powinien uzyskać minimum 3 oceny cząstkowe, jeżeli przedmiot jest  realizowany  w  wymiarze  1  godziny tygodniowo, 
3. uczniowi przysługuje jedno „nieprzygotowanie” (np) bez podania  przyczyny, uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym, 
4. wymagania na poszczególne oceny szkolne stanowią integralną część PZO,  
5. aktywność np. zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi może być również oceniane poprzez stosowanie „+". Trzy  „+" są równoznaczne ocenie bardzo dobrej, 
6. uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się o pomoc do nauczyciela w celu ustalenia działań wspomagających np. pomoc nauczyciela przedmiotu, pomoc koleżeńska, 
7. o proponowanej ocenie semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel informuje ucznia na  miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej.

VI. Uzasadnianie oceny  
1.  oceny z bieżących ćwiczeń praktycznych  oraz oceny bieżące z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy, 

VII. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 
1. nauczyciel  na  pierwszym  spotkaniu  we  wrześniu  informuje  ucznia  i  jego  rodziców  (prawnych opiekunów) w  formie  ustnej    o wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych    ocen ,  sposobach  sprawdzania  osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej, 
2.  oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych), oparte o opracowane kryteria, 
4. o ocenach bieżących lub ocenie klasyfikacyjnej semestralnej informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. 
 
VIII. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny z zajęć edukacyjnych. 
1.  uczeń  może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa, 
2. warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  usprawiedliwienie  wszystkich nieobecności na zajęciach;  
b)  skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.  

IX. Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania do możliwości uczniów ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi.  
1. Uczniowie posiadający opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 
3.  W  przypadku  dysleksji  dostosowanie wymagań dotyczy stosowania krótkich i prostych poleceń, głośnego czytania zadań, objaśniania przez nauczyciela dłuższych poleceń. 
4. W przypadku ucznia ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej dostosowanie obejmuje formy i treść wymagań: wymagania obejmują  wiadomości  i  umiejętności  określone  podstawą  programową,  omawianie  niewielkich  partii  materiału  o  mniejszym  stopniu trudności, pozostawianie większej ilości czasu na utrwalenie, podawanie poleceń w prostszej formie, unikanie trudnych i abstrakcyjnych pojęć, częste odwoływanie się do konkretu, unikanie pytań problemowych, wolniejsze tempo pracy, indywidualne i odrębne instruowanie ucznia.

