Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmioty zawodowe:
- Pracownia techniczna
- Pracownia technologiczna
- Praktyka zawodowa szkolna
- Technologia mechaniczna
- Układy sterowania i regulacji
- Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń
- Eksploatacja maszyn i urządzeń
- Organizacja i nadzór procesów produkcji

Zasady oceniania
Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne ze Szkolnymi Zasadami Oceniania.
Są one formą umowy między uczniem a nauczycielem.
Ocenie podlegają wiedza i umiejętności ucznia Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami
sprawiedliwości.
Uczniowie są oceniani w skali 1-6 oraz „+” i „-”.
Obszary aktywności ucznia
Test

waga 4

Praca klasowa

waga 4

Sprawdzian

waga 3

AutoCad ćwiczenia

waga 2

Kartkówka

waga 1

Zadania domowe

waga 1

Ćwiczenia

waga 1

Odpowiedź ustna

waga 1

Aktywność

waga 1

Aktywność na lekcjach lub jej brak zostaną ocenione „+” i „-”.
Uczeń otrzymuje „+” za: właściwie i szybkie rozwiązywanie problemu, umiejętność łączenia teorii z
praktyką, podejmowanie merytorycznej dyskusji, szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do
wykrycia, dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, wykazanie się szczególnymi
wiadomościami i umiejętnościami, pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności.
Uczeń otrzymuje „-” za: zajmowanie się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowaniem
tematu, niszczenie pracy kolegom, nie przestrzeganie regulaminu pracowni, utrudnianie prowadzenia
zajęć.
„+” i „-” przeliczane są na ocenę bardzo dobrą –za 5 plusów i ocenę niedostateczną za 5 minusów.
Organizacja procesu oceniania
1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
2. Brak zeszytu powoduje obniżenie oceny za pracę na lekcji, gdy powinna ona być w nim
zapisana.
3. Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej lub ćwiczeń otrzymuje
ocenę niedostateczna.
4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z każdej pracy pisemnej w ciągu 2 tygodni od
dnia oddania sprawdzonych prac.
5. Uczeń, który nie poprawił pracy w terminie ustalonym przez nauczyciela traci prawo do
następnych poprawek.
6. Nieobecność nieusprawiedliwiona na lekcji powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z
pracy pisemnej ( prac klasowych, sprawdzianów) oraz ćwiczeń podlegających ocenie.
7. Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzania wiedzy z niedozwolonych pomocy stanowi
podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej (i uczeń traci prawi do jej poprawiania).
Skala oceniania prac klasowych i sprawdzianów
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

100%-97%
96%-90%
89%-74%
73%-59%
58%-49%
48%-0%

Ocenianie śródroczne i roczne
Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest w wyniku obliczeń średniej ważonej wszystkich ocen
cząstkowych z poszczególnych obszarów.
Ocena niedostateczna

0 - 1,75

Ocena dopuszczająca

1,76 - 2,74

Ocena dostateczna

2,75 - 3,74

Ocena dobra

3,75 - 4,74

Ocena bardzo dobra

4,75 - 5,50

Ocena celująca

5,51 – 6,00

Uczeń na koniec roku szkolnego może otrzymać ocenę inną niż proponowana w przypadku unikania
zajęć, sprawdzianów lub ćwiczeń.
W sprawach nie rozstrzygniętych przedmiotowymi zasadami oceniania stosuje się przepisy zawarte w
Statucie Szkoły.
mgr Grażyna Pruszyńska

