Przedmiotowy system oceniania
Klasa 1E , 2AY
Nauczyciel: mgr inż. Barbara Hądzlik
1. Cele oceniania:


uświadomienie uczniowi stopnia opanowania
przewidywanych programem nauczania



motywowanie ucznia do nauki i dalszej pracy



klasyfikacja ucznia



poinformowanie ucznia i jego rodziców o postępach edukacyjnych



określenie efektywności nauczania



planowanie dalszego procesu nauczania przez nauczyciela

wiadomości

i

umiejętności

2. Formy sprawdzania wiedzy:








odpowiedzi ustne
kartkówki
sprawdziany
testy
ćwiczenia
sprawozdania
prace domowe

Przy odpowiedzi ustnej i pisemnej ocenie podlegają:





poziom merytoryczny - dobór i zakres treści,
stosowanie terminów i nazw technicznych,
poprawność stylistyczna i kultura wypowiedzi,
samodzielność

3. Zasady wystawiania ocen ze sprawdzianów:
Ilość punktów
0 - 49% punktów
50 - 59 % punktów
60 - 65% punktów
66 - 72% punktów
73 - 79% punktów
80 - 85% punktów
86 - 90% punktów
95- 100% punktów

Ocena
niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
+dostateczna
- dobra
dobra
+ dobra
bardzo dobra
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ocena semestralna wystawiana jest przynajmniej z 5 ocen cząstkowych przy trzech
godzinach lekcyjnych tygodniowo
każdy sprawdzian pisemny lub test jest zapowiedziany przynajmniej na tydzień przed
jego terminem
uczeń nieobecny na sprawdzianie pisemnym ma obowiązek w ciągu tygodnia od ustania
nieobecności zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia sposobu jego zaliczenia;
niezgłoszenie powoduje ustalenie oceny niedostatecznej
nauczyciel może bez zapowiedzi przeprowadzić kartkówkę obejmującą materiał trzech
ostatnich tematów
uczniowie przez cały semestr (rok szkolny) pracują na ocenę końcową, dlatego nie ma
możliwości ogólnej poprawy oceny pod koniec semestru (roku szkolnego); odstępstwem
są szczególne sytuacje np. dłuższa nieobecność spowodowana chorobą, w tej sytuacji
nauczyciel może odstąpić od zasady
uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć i raz brak zadania
domowego
nie można zgłosić nieprzygotowania w przypadku wcześniej zapowiedzianego
sprawdzianu lub innej, wcześniej zapowiedzianej formy sprawdzenia wiedzy,
nieobecność ucznia nie zwalnia ucznia od przygotowania się do niej za wyjątkiem
sytuacji omawianych w punktach dotyczących nieprzygotowania
w przypadku opuszczenia przez ucznia więcej niż 50 % godzin lekcyjnych w
semestrze
(dotyczy także
nieobecności usprawiedliwionych) może
być
przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny
niesamodzielna praca podczas sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych
powodują ustalenie oceny niedostatecznej
nieprzynoszenie na lekcje podręczników i zeszytów zadań wpływa na ocenę
uczeń ma obowiązek zaliczyć co najmniej na ocenę dopuszczającą wszystkie
sprawdziany i wykonać wszystkie ćwiczenia praktyczne zakończone sprawozdaniem
ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
poprawa oceny niedostatecznej na pierwszy semestr powinna się odbyć w ciągu dwóch
tygodni po feriach i dotyczy tego zakresu materiału, którego uczeń nie opanował
sytuacje, które nie zostały omówione w powyższych punktach regulują zasady zawarte
w WSO.

Zdalne nauczanie (wariant mieszany i zdalny):
• lekcje zdalne z przedmiotów zawodowych odbywają się za pomocą dostępnych
narzędzi:
1. dziennika elektronicznego - do utrzymywania kontaktu uczniami i rodzicami,
2. aplikacji Teams, (prowadzenie zajęć),
3. poczty elektronicznej.
• podczas lekcji zdalnych uczniowie korzystają z:
1. materiałów edukacyjnych wcześniej opracowanych przez nauczyciela,
2. sieciowych materiałów (tutoriale, testy egzaminacyjne),
3. instrukcji do zadań (tzw. instrukcja „krok po kroku”);
• nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania prac lub napisania sprawdzianu/
kartkówki, itp. (data, godzina);
• nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace oraz
sprawdziany/kartkówki nie będą oceniane. W przypadku choroby ucznia termin
będzie przesunięty;
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• termin oddania prac – 2 tygodnie;
• kryteria oceniania prac – tak samo jak w wariancie tradycyjnym;
• nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną, aby uczeń pracując
samodzielnie miał możliwość poprawy oceny;
• w trybie przywrócenia nauki w szkole, nauczyciel ma prawo do weryfikacji wiedzy i
umiejętności ucznia w formie pisemnej lub ustnej z zakresu materiału edukacyjnego
zrealizowanego zdalnie.
Odpowiedzi ustne:
• uczeń oceniany jest podczas rozmowy on-line w czasie rzeczywistym (lekcja online zgodnie
z planem lekcji);
Pozostałe zadania:
• nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania, a uczeń ma obowiązek
wykonać zadanie w wyznaczonym terminie i udostępnić je nauczycielowi w
uzgodniony z nim sposób;
• zwolnienie - uczeń ma obowiązek opanować materiał przerabiany w czasie jego
absencji.
W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do Internetu:
Pakiety edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli będą pozostawione w
sekretariacie szkoły do odbioru. Uczeń po wykonaniu zadań w przeciągu 2 tygodni
dostarcza je do sekretariatu szkoły. Prace są oceniane przez nauczycieli .
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