PODSTAWOWE KRYTERIA SKALI OCEN Z KATECHEZY
Ocena celująca:
1. Uczeń spełnia wymagania na ocenę b. dobrą.
2. Posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.
3. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii (służba liturgiczna ołtarza, grupy modlitewnoformacyjne itp.).
Ocena bardzo dobra:
1. Uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony przez
program katechezy .
2. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.
3. Chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie.
4. Wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej.
5. Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje itp.).
6. Zachowuje szacunek dla świętych miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa Bożego,
znaków religijnych.
7. Odnosi się z szacunkiem do innych.
8. Wyraża na zewnątrz swoja wiarę.
Ocena dobra:
1. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy religijnej.
2. Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
3. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (patrz. pkt. 6 i 7).
4. Czyni stałe postępy podczas prowadzonych zajęć.
5. Chętnie uczestniczy w katechezie.
6. Uczestniczy w rekolekcjach adwentowych i w okresie Wielkiego Postu.
Ocena dostateczna:
1. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej
wiedzy.
2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w
jego wiadomościach są luki.
3. Wykazuje brak zainteresowania przedmiotem.
4. Nie uczęszcza systematycznie na katechezę.
5. Postawa ucznia budzi zastrzeżenia.
6. Nie bierze udziału w życiu parafii.
Ocena dopuszczająca;
1. Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej
wiedzy religijnej.
2. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.
3. Niechętnie bierze udział w katechezie.
4. Systematycznie opuszcza katechezę.
5. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
6. Nie uczestniczy w rekolekcjach.

Ocena niedostateczna
1.
2.
3.
4.
5.

Uczeń nie opanował podstawowej wiedzy religijnej.
Nie rozwiązuje żadnych zadań nawet o niewielkim stopniu trudności.
Nie nosi ćwiczeń, katechizmu i zeszytu.
Brak zaangażowanie w życie Kościoła.
Ucznia cechuje postawa arogancka, wulgarna, niezgodna z wolą Bożą - Dekalog.

