Załącznik nr 14

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z przedmiotów zawodowych
1. Przed wejściem do klasy - uczeń ma obowiązek wyciszyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt
elektroniczny (dotyczy to również słuchawek) do torby lub plecaka, ewentualnie pozostawić w miejscu
wyznaczonym przez nauczyciela.
Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy
dydaktycznej tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Niedozwolone jest fotografowanie i nagrywanie przebiegu zajęć, a także rozpowszechnianie, upublicznianie
w internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
2. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji:
 1 nieprzygotowanie (tzw. N-kę) w ciągu półrocza z każdego przedmiotu zawodowego. Uczeń zgłasza
nauczycielowi nieprzygotowanie przed sprawdzeniem przez niego listy obecności. Nieprzygotowanie
nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na
następne półrocze.
3. Prowadzenie zeszytu, posiadanie prostego kalkulatora i teczki A4 na materiały xero czyli materiały
dodatkowe opracowane przez nauczyciela jest obowiązkowe. Uczeń zobowiązany jest do skserowania
dodatkowych materiałów w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Dopuszcza się prowadzenie
1(jednego) zeszytu do wszystkich przedmiotów zawodowych z prowadzonych przez danego nauczyciela
oraz kontynuowanie zeszytu z poprzedniego roku.
4. Podręcznik stanowi uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas zajęć w szkole, jest zalecany, ale nie jest
obowiązkowy. Autor i tytuł podręcznika są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa
ucznia/ Podręczniki http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/strefa-ucznia/podreczniki
5. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia, którym przypisuje się współczynnik wyrażający wagę
oceny:
 praca domowa /waga 1,
 kartkówka (max. 15 minut z trzech ostatnich lekcji), nie musi być zapowiedziana /waga 2,
 aktywność (tj. przygotowanie do lekcji poprzez posiadanie materiałów wymienionych w pkt.1.,
posługiwanie się terminologią zawodową, prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji, organizacja pracy
na lekcji, stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, aktywność na lekcjach,
współpraca w grupie) /waga 2,
 odpowiedź ustna /waga 3,
 frekwencja na zajęciach oraz wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania w szkole i
podczas praktyk zawodowych. /waga 3,
 sprawdzian obejmujący większą partię materiału określoną przez nauczyciela (zapowiedziany z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i z chwila zapowiedzi wpisany do e-dziennika) /waga 4,
 ćwiczenie kontrolne z kwalifikacji zawodowej (teoretyczne i praktyczne, zapowiedziane z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem i z chwila zapowiedzi wpisane do e-dziennika) - każdy rezultat części
praktycznej to odrębna ocena) /waga 4,
 udział w Olimpiadzie lub innym konkursie zawodowym /waga 4.
6. Ocenianie form pracy ucznia:
 za różne formy aktywności na lekcjach stawiane mogą być + (plusy) lub - (minusy). Uczeń zbiera
zestaw 3 znaków:„+” i „-”, z których nauczyciel wystawia ocenę według następujących wytycznych:
+ + + 5 (bardzo dobry),
+ + - 3 (dostateczny),
+ - - 2 (dopuszczający),
- - - 1 (niedostateczny).

 formy pracy ucznia wymienione w pkt. 5 oceniane są według następującej skali procentowej:
praca domowa, kartkówka, odpowiedź ustna, sprawdzian, frekwencja,
aktywność opisana w pkt. 5, teoretyczne ćwiczenie kontrolne z
kwalifikacji zawodowej
Ocena
Procentowy udział punktów
niedostateczny
0 - 49%
dopuszczający
50 - 59%
dostateczny
60 - 74%
dobry
75 - 89%
bardzo dobry
90 - 100%
celujący
udział w Olimpiadzie lub innym konkursie zawodowym

praktyczne ćwiczenie kontrolne z kwalifikacji
zawodowej
Ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Procentowy udział punktów
0 - 74%
75%
76 - 80%
81 - 89%
90 - 99%
100%

 zaległości ucznia czyli nieobecności na ocenianych przez nauczyciela formach pracy ucznia
dokumentowane są w e-dzienniku zapisem 0 z wagą przypisaną do danej formy pracy ucznia. Uczeń
ma 2 tygodnie od pojawienia się zapisu 0 w e-dzienniku na uzupełnienie zaległości, jeżeli tego nie zrobi
nauczyciel zmienia zapis z 0 na 1(niedostateczny).
 za pracę domową oddaną po wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje maksymalnie ocenę
2 (dopuszczający).
 każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od chwili
jej otrzymania – formę poprawy ustala nauczyciel, zaś uczeń sam zgłasza swoją gotowość do podejścia
do poprawy sprawdzianu. Kartkówka, odpowiedź ustna i ćwiczenie kontrolne z kwalifikacji zawodowej
nie podlegają poprawie a niezadowalająca ocena jest informacją dla ucznia i rodziców o konieczności
podjęcia większych starań i systematyczności w nauce w celu uzyskania satysfakcjonujących
rezultatów.
 poprawa sprawdzianu lub uzupełnienie zaległości może odbywać się na lekcji z danego przedmiotu
lub w czasie przeznaczonym na zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela w terminie
uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.
 sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia wraz z uzasadnieniem oceny są oddawane uczniowi
w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie. Prace pisemne stanowią podstawę klasyfikacji śródrocznej
i końcoworocznej, w związku z tym przechowywane będą przez nauczyciela do końca każdego
bieżącego półrocza, z prawem swobodnego dostępu ucznia i rodziców ucznia, a następnie będą
podlegały zniszczeniu.
7. Sposób wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej.
 minimalna liczba ocen cząstkowych w półroczu z danego przedmiotu wg tabeli.
Liczba godzin danego przedmiotu z tygodniu
1 godzina
2 godziny
3 i więcej godzin

Minimalna liczba ocen cząstkowych
2 oceny
3 oceny
4 oceny

 ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. Nauczyciel wystawia
ocenę śródroczną i końcoworoczną biorąc pod uwagę oceny cząstkowe z form pracy wymienionych w pkt.
5, indywidualną sytuację ucznia i może zasugerować się średnią ważoną wyliczoną przez e-dziennik.
Średnia ważona z e-dziennika
1,74 i niżej
1,75 – 2,74
2,75 – 3,74
3,75 – 4,74
4,75 – 5,74
5,75 i wyżej

Sugestia oceny śródrocznej lub końcoworocznej
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

 śródroczną ocenę niedostateczną z przedmiotu należy poprawić w formie ustalonej przez nauczyciela do
15 kwietnia br. Szkolnego.
Opracował Zespół Przedmiotów Zawodowych.
Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2022r.

