27.11.2019
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W RADOMIU
Regulamin ten dotyczy zawodów:
technik elektronik 311408, technik mechatronik 311410, technik automatyk 311909, technik teleinformatyk 351103
1. Przedmiot oceny:
− wiadomości,
− umiejętności,
− kompetencje społeczne,
− postawa i zaangażowanie ucznia w proces uczenia się,
− uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
2. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:
2.1. Odpowiedzi ustne
2.2. Prace pisemne
2.2.1. Prace klasowe
2.2.2. Sprawdziany
2.2.3. Testy
2.2.4. Kartkówki
2.3. Prace domowe
2.3.1. Zadania domowe
2.3.2. Prezentacje / referaty
2.3.3. Projekty / pomoce dydaktyczne
2.4. Praca na lekcji (aktywność)
2.5. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
3. Ocenianie bieżące
3.1. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, przy czym sposób prowadzenia zeszytu nie podlega ocenie.
3.2. Wszystkie wymienione w punkcie 2 formy aktywności ucznia podlegają bieżącej ocenie z odpowiednią wagą.
Kategoria
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konkursy, olimpiady
6
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5
projekt / pomoc dydaktyczna
5
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4
odpowiedź ustna
4
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3
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2
kartkówka
2
aktywność
2
praca domowa
1
3.3. Prace pisemne oceniane są punktowo, co przelicza się na oceny w skali 1-6.
3.4. Progi punktowe na poszczególne oceny każdorazowo ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę:
− rodzaj pracy,
− zakres materiału,
− stopień trudności,
− możliwości uczniów danej klasy.
3.5. W przypadku pracy niesamodzielnej (ściąganie, podpowiadanie) nauczyciel zabiera pracę uczniowi i anuluje ją. Uczeń rozpoczyna
pisanie pracy od początku (może otrzymać nowy zestaw pytań), przy czym czas przeznaczony na pisanie pracy nie ulega wydłużeniu.
3.6. Aktywność na lekcji premiowana jest oceną lub „plusem”.
3.7. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania do lekcji jeden raz w każdym okresie roku szkolnego. Fakt ten powinien zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia przed rozpoczęciem lekcji.
4. Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
4.1. W przypadku, gdy uczeń był nieklasyfikowany w pierwszym okresie roku szkolnego, jego wiadomości i umiejętności przewidziane
programem nauczania w pierwszym okresie roku szkolnego podlegają sprawdzeniu w drugim okresie roku szkolnego, w formie
i czasie uzgodnionym z nauczycielem.
4.2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest w oparciu o średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia w danym okresie
/ roku szkolnym, z uwzględnieniem wiedzy o uczniu, tj. specyficznych trudnościach, deficytach i dysfunkcjach rozwojowych, motywacji, zaangażowaniu i wkładzie pracy w proces uczenia się.
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