PSO z języka angielskiego w CKU Nr 1 w Warszawie

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1
W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dostosowany do sytuacji zagrożenia epidemicznego
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PSO z języka angielskiego w CKU Nr 1 w Warszawie
Warszawa 2020
Przedmiotowe ocenianie jest integralną częścią wewnątrzszkolnego
oceniania. Opracowane zostało na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dn. 10.06.2015 sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz na podstawie
Rozporządzenia MEN z dnia 20.03 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie
ze statutem szkoły i systemem oceniania szkoły.
1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
a. poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
postępach w tym zakresie,
b. pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c. motywowanie słuchacza do dalszej pracy, wdrażanie do systematyczności,
d. rozwijanie poczucia odpowiedzialności słuchacza za osobiste postępy
w dziedzinie edukacji szkolnej, wyrabianie umiejętności efektywnej
samooceny,
e. dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się
oraz o specjalnych uzdolnieniach i osiągnięciach słuchacza,
f. umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej.

I.

KLASY STACJONARNE

KRYTERIA OCENIANIA SŁUCHACZA
1. Oceny bieżące i semestralne wyrażone są w stopniach według skali:
a) celujący (6),
b) bardzo dobry (5),
c) dobry (4),
d) dostateczny (3),
e) dopuszczający (2),
f) niedostateczny (1),
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kryteria ustalone dla w/w ocen odpowiadają zapisom w Statucie CKU Nr 1 .
Przy stawianiu ocen nie stosuje się plusów i minusów. Wagę ocen cząstkowych
ustala Zespół języka angielskiego.
2. Każda ocena z języka angielskiego powinna uwzględniać:
a. Stopień osiągnięcia przez słuchacza wymagań edukacyjnych
b. Możliwości psychofizyczne
3. Kryteria oceniania prac pisemnych z języka angielskiego w oddziałach
stacjonarnych są zależne od procentu zdobytych punktów w stosunku do
punktów możliwych do uzyskania:
0% - 40% niedostateczny
41% - 54,9% dopuszczający
55% - 74,9% dostateczny
75% - 89,9% dobry
90% - 100% bardzo dobry
Wysoki stopień opanowania wiedzy i umiejętności oraz rozwiązania nietypowe –
celujący
W sytuacji szczególnego zagrożenia epidemicznego i pracy zdalnej zmienione są
kryteria oceniania:
0%-49% niedostateczny
50%-65% dopuszczający
66%-79% dostateczny
80%-90% dobry
91%-100% bardzo dobry
4. Oceny uzyskane przez słuchacza w trakcie semestru będą liczone jako
średnia. W przypadku negatywnej oceny z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych dopuszczeniem do egzaminu semestralnego jest napisanie
pracy kontrolnej.
W sytuacji pracy zdalnej praca kontrolna będzie wysłana do słuchacza drogą mailową i
musi być odesłana w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

5. Obliczoną średnią zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku
i przeliczamy na oceny:
niedostateczną : do 1,8
dopuszczającą: 1,9 – 2,6
dostateczną : 2,7– 3,6
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dobrą: 3,7 – 4,6
bardzo dobrą:4,7 – 5,6
celujący : 5,7- 6,00

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w
klasach stacjonarnych
1. Formami sprawdzającymi osiągnięcia edukacyjne są:
a. odpowiedzi ustne
b. kartkówki
c. praca klasowe
d. prace domowe
e. aktywność na lekcji
f. praca kontrolna
g. egzamin semestralny
h. inne formy aktywności słuchacza związane z materiałem programowym,
wykraczające poza zakres podstawowy (według ustaleń wewnątrz Zespołu )
2. Prace klasowe
Prace klasowe są zapowiedziane słuchaczom co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Prace klasowe muszą być poprawione przez nauczyciela w terminie
nie dłuższym niż dwa tygodnie, zawierać krótką recenzję, omówione na lekcji i
udostępnione słuchaczowi do wglądu. Słuchacz ma prawo poprawić pracę klasową w
terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Poprawę pisze tylko raz. Oceny z prac
klasowych należy wpisywać do dziennika kolorem czerwonym.
3. Kartkówki
Kartkówki (trwające od 15 do 20 minut) sprawdzające wiedzę z bieżącego materiału
nie muszą być zapowiadane. Kartkówki słuchacz nie musi poprawiać.
4. Nieprzygotowania
Słuchacz ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze. Kolejne
nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. Nieprzygotowanie zgłaszane jest
nauczycielowi na początku lekcji.
W okresie zagrożenia epidemicznego powyższy zapis nie obowiązuje.
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5. Nieobecności na lekcjach
W przypadku 50% absencji słuchacza na zajęciach nauczyciel ma obowiązek nie
klasyfikować słuchacza, mimo uzyskanych cząstkowych ocen pozytywnych.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20.03 2020 w sprawie szczegółowych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zapis nie obowiązuje.
6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego:
a) jest uzyskanie oceny pozytywnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
b) w przypadku negatywnej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - napisanie
pracy kontrolnej,
c) obecność co najmniej 50% na obowiązkowych zajęciach Rozliczana na podstawie uczestnictwa w lekcjach zdalnych.
W okresie zagrożenia epidemicznego zapis w punkcie 6 c nie obowiązuje.
Podstawą klasyfikacji w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne.
7. Egzamin semestralny
Egzamin semestralny składa się z dwóch części:
● pisemnej,
● ustnej.
Do listy zagadnień egzaminacyjnych pomocnych w przygotowaniu się do
semestralnego egzaminu pisemnego i ustnego słuchacz ma dostęp na stronie
internetowej szkoły.
W okresie zagrożenia epidemicznego podstawą klasyfikacji jest średnia
arytmetyczna oceny łącznej wynikającej z ocen cząstkowych i oceny z egzaminu
pisemnego.
Egzamin ustny odbędzie się tylko w przypadku nie uzyskania przez słuchacza
pozytywnego wyniku, w przypadku wyrażenia przez słuchacza woli poprawienia
uzyskanej średniej oraz w razie wątpliwości ze strony nauczyciela. Egzamin ustny
odbędzie się poprzez dostępne komunikatory. W przypadku odbycia się egzaminu
ustnego podstawą klasyfikacji jest ocena łączna ważona z egzaminu pisemnego
(waga 1) i ustnego (waga 2)
Egzamin pisemny będzie wysłany słuchaczom drogą mailową na 15 minut przed
wyznaczonym terminem egzaminu i musi być odesłany w nieprzekraczalnym terminie
15 minut po zakończeniu egzaminu. Odpowiedzi mogą być napisane za pomocą
dowolnego edytora tekstu.
W wypadku słuchaczy, którzy nie mają dostępu do komputera lub internetu
dopuszczalne jest odczytanie arkusza egzaminacyjnego w telefonie komórkowym,
napisanie odpowiedzi na kartce papieru (czarny długopis),zrobienie zdjęcia lub skanu
odpowiedzi i wysłanie do egzaminatora droga mailową również w nieprzekraczalnym
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terminie 15 minut po zakończeniu egzaminu.
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8. Kryteria oceniania i klasyfikowania i promowania w szkole stacjonarnej
odpowiadają zapisom ze Statutu CKU Nr 1
9. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego:
- jeżeli z części pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą oraz w ciągu
semestru był aktywny na zajęciach.
- jeżeli był laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad
wojewódzkim, laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego .
Słuchacz wtedy otrzymuje klasyfikacyjną ocenę celującą.
W okresie zagrożenia epidemicznego zapis nie obowiązuje
10. Ocena łączna z egzaminu jest średnią ważoną ocen z
egzaminu pisemnego i z egzaminu ustnego,
Egzamin pisemny – waga 1
Egzamin ustny - waga 2
W okresie zagrożenia epidemicznego zapis nie obowiązuje ((gdy nie ma egzaminu
ustnego)
11. Oceny bieżące, oceny z egzaminu semestralnego (pisemnego i ustnego)
nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
12. Zestawy pytań do egzaminów semestralnych przygotowuje nauczyciel
zespołu przedmiotowego.

SPOSOBY I TERMINY INFORMOWANIA SŁUCHACZY O POSTĘPACH W NAUCE
W KLASACH STACJONARNYCH
1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy
o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych słuchaczy. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności
jest dokonywana w oparciu o wymagania edukacyjne sporządzone przez
nauczyciela.
2. Dla uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wymagania edukacyjne nauczyciel dostosowuje się do indywidualnych potrzeb
ucznia.
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel po zakończeniu semestru
jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru
wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
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3. Egzamin poprawkowy w formie pisemnej i ustnej przeprowadza się na
podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane
zajęcia edukacyjne.
4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września i nie
później niż do końca marca.

II. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
w klasach zaocznych:
1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych
prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z
poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania.
Egzamin semestralny z języka angielskiego składa się z dwóch części:
● pisemnej,
● ustnej
W okresie zagrożenia epidemicznego podstawą klasyfikacji będzie średnia
arytmetyczna ocen z pracy kontrolnej i egzaminu pisemnego.
Egzamin ustny odbędzie się tylko w przypadku nie uzyskania przez słuchacza
pozytywnego wyniku, w przypadku wyrażenia przez słuchacza woli poprawienia
uzyskanej średniej lub wątpliwości ze strony nauczyciela. Egzamin ustny odbędzie
się poprzez dostępne komunikatory.
Egzamin pisemny będzie wysłany słuchaczom drogą mailową na 15 minut przed
wyznaczonym terminem egzaminu i musi być odesłany w nieprzekraczalnym terminie
15 minut po zakończeniu egzaminu. Odpowiedzi mogą być napisane za pomocą
dowolnego edytora tekstu.
W wypadku słuchaczy, którzy nie mają dostępu do komputera lub internetu
dopuszczalne jest odczytanie arkusza egzaminacyjnego w telefonie komórkowym,
napisanie odpowiedzi na kartce papieru (czarny długopis),zrobienie zdjęcia lub skanu
odpowiedzi i wysłanie do egzaminatora droga mailową również w nieprzekraczalnym
terminie 15 minut po zakończeniu egzaminu.
2. Oceny ustala się po każdym semestrze. Stanowią one podstawę do
promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez
niego szkoły.
3. Oceny semestralne wyrażone są w stopniach według skali:
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a) celujący (6),
b) bardzo dobry (5),
c) dobry (4),
d) dostateczny (3),
e) dopuszczający (2),
f) niedostateczny (1),
kryteria ustalone dla w/w ocen odpowiadają zapisom w Statucie CKU Nr 1 oraz
załącznikowi nr 1 do PSO z języka angielskiego .
Przy stawianiu ocen nie stosuje się plusów i minusów.
Każda ocena powinna uwzględniać:
a. Stopień osiągnięcia przez słuchacza wymagań edukacyjnych
b. Możliwości psychofizyczne poświadczone zaświadczeniem.
c. Kryteria oceniania prac pisemnych w oddziałach zaocznych są zależne od
procentu zdobytych punktów w stosunku do punktów możliwych do uzyskania.
O sposobie ustalania semestralnej, nauczyciel informuje słuchaczy na pierwszych
zajęciach.
Ocena łączna z egzaminu pisemnego i ustnego liczona jest jako średnia ważona:
0% - 40% niedostateczny
41% - 54,9% dopuszczający
55% - 74,9% dostateczny
75% - 89,9% dobry
90% - 100% bardzo dobry
egzamin pisemny – waga 1, egzamin ustny – waga 2.
W okresie zagrożenia epidemicznego ocena łączna z egzaminu pisemnego i pracy
kontrolnej liczona jest jako średnia arytmetyczna.
0% - 49% niedostateczny
50% - 65% dopuszczający
66% - 79% dostateczny
80% - 90% dobry
91% - 100% bardzo dobry
W przypadku odbycia się egzaminu ustnego podstawą klasyfikacji jest ocena łączna
ważona z egzaminu pisemnego (waga 1) i ustnego (waga 2)

Obliczoną średnią ważoną zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku
i przeliczamy na oceny :
niedostateczną : do 1,5
dopuszczającą: 1,6 – 2,5
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dostateczną : 2,6 – 3,5
dobrą: 3,6 – 4,5
bardzo dobrą: 4,6 – 5,5
celujący : 5,6 – 6
4. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych
prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane
z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania.
5. Oceny ustala się po każdym semestrze. Stanowią one podstawę do
promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez
niego szkoły.
a. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności jest dokonywana w oparciu
o wymagania edukacyjne sporządzone przez nauczyciela.
6.

Dla uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wymagania edukacyjne nauczyciel dostosowuje się do indywidualnych potrzeb
ucznia. Ocena semestralna w klasach zaocznych wystawiana jest na
podstawie średniej ważonej z egzaminu pisemnego i ustnego.
Egzamin pisemny- waga 1
Egzamin ustny - waga 2

W okresie zagrożenia epidemicznego ocena semestralna wystawiana jest na
podstawie średniej arytmetycznej z pracy kontrolnej i egzaminu pisemnego.
Egzamin ustny odbędzie się tylko w przypadku nie uzyskania przez słuchacza
pozytywnego wyniku lub w przypadku wyrażenia przez słuchacza woli poprawienia
uzyskanej średniej. Egzamin ustny odbędzie się poprzez dostępne komunikatory.
Egzamin pisemny będzie wysłany słuchaczom drogą mailową na 15 minut przed
wyznaczonym terminem egzaminu i musi być odesłany w nieprzekraczalnym terminie
15 minut po zakończeniu egzaminu. Odpowiedzi mogą być napisane za pomocą
dowolnego edytora tekstu.
W wypadku słuchaczy, którzy nie mają dostępu do komputera lub internetu
dopuszczalne jest odczytanie arkusza egzaminacyjnego w telefonie komórkowym,
napisanie odpowiedzi na kartce papieru (czarny długopis),zrobienie zdjęcia lub skanu
odpowiedzi i wysłanie do egzaminatora droga mailową również w nieprzekraczalnym
terminie 15 minut po zakończeniu egzaminu.
7. Prace kontrolne:
Słuchacz zobowiązany jest do napisania pracy kontrolnej w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela. W przypadku otrzymania z pracy kontrolnej oceny
niedostatecznej, poprawę pracy przynosi w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace kontrolne w terminie dwóch
tygodni, dokonać recenzji i udostępnić je słuchaczom. Warunkiem dopuszczenia do
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egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za
pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
W okresie zagrożenia epidemicznego tematy prac kontrolnych będą wysyłane droga
mailową i musza być odesłane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
8. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie
zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje,
przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu
przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych pracy kontrolnej
ocenę pozytywną . W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy
kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny
uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
W okresie zagrożenia epidemicznego nie obowiązuje zapis dotyczący obowiązku
uczęszczania słuchacza na konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania,
w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na konsultacje. Zapis
dotyczący pracy kontrolnej obowiązuje.
.
9. Egzaminy semestralne przeprowadza się w szkole, w trybie określonym w
statucie szkoły. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu
semestralnego:
a. jeżeli z części pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą oraz w ciągu
semestru był aktywny na zajęciach.
b. jeżeli był laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad
wojewódzkim, laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego.
Słuchacz wtedy otrzymuje klasyfikacyjną ocenę celującą.
W okresie zagrożenia epidemicznego zapis nie obowiązuje.
10. Oceny z prac kontrolnych, egzaminu pisemnego i ustnego , nauczyciel
odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel
po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po
zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
3. Egzamin poprawkowy w formie pisemnej i ustnej przeprowadza się
na podstawie zadań przygotowanych przez zespół przedmiotowy.
4. Na egzaminie ustnym z języka angielskiego liczba zestawów zadań musi być
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większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden
zestaw zadań.
W okresie zagrożenia epidemicznego punkt 4 nie obowiązuje.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września i nie
później niż do końca marca.
Zostałam zapoznana/ny i zobowiązana/ny do stosowania przedmiotowych zasad
oceniania z języka angielskiego:
Podpis:
Anetta Mazurek
Iwona Warczykowska
Norbert Dzienisiuk
Joanna Szczepańska
Basia Owczarek
Janusz Włoszczuk
Anna Mazurak
Marzanna Stasiak
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