PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
dla klas IT, IIT, IIIT, IVT
Ocenie podlegają następujące sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:








formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacja
formy pisemne
formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne
krótkie bieżące sprawdziany i ćwiczenia utrwalające nowe wiadomości i umiejętności
zadania domowe (w tym sprawozdania z zajęć laboratoryjnych)
projekty indywidualne lub grupowe
obserwacja pracy ucznia

Uczniowie mają prawo maksymalnie jeden raz w półroczu zgłosić: brak przygotowania do zajęć, brak
zadania, brak zeszytu, brak ćwiczeń bez podania przyczyny (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów
i lekcji powtórzeniowych), nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji. Kolejne braki i nieprzygotowanie
do zajęć mogą być ocenione oceną niedostateczną.
Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy uzyskanej ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, w terminie
ustalonym przez nauczyciela. Uczeń, który ma trudności w nauce lub ma zaległości spowodowane np. chorobą,
może uczęszczać na zajęcia dodatkowe po lekcjach organizowanych w razie potrzeby przez nauczyciela.
Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą być odpytani z zakresu sprawdzianu w ciągu
tygodnia od momentu powrotu do szkoły.
Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, to powinien go odbyć w ciągu 2 tygodni od
dnia powrotu do szkoły.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, lub maksymalnie dwudniowej
nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma obowiązek odbyć sprawdzian w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu
do szkoły. Zaległy sprawdzian może jednak w tych sytuacjach zostać przeprowadzony na pierwszych lub
kolejnych zajęciach po powrocie do szkoły bez wcześniejszego poinformowania ucznia.
Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której celem jest uwidocznienie poprawnych działań
i nawyków uczniów oraz wskazanie luk i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy

kreatywność. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 3 oceny. Ocenianiu w
szczególności podlegać będą:
 wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w półroczu, pod kątem rzeczowości, wiedzy oraz stosowania
języka technicznego);
 sprawdziany pisemne - przeprowadzane na zakończenie każdego działu (jednostki modułowej),
zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej; sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania
(zadania) na ocenę celującą;
 kartkówki obejmujące materiał z ostatnich tematów (dotyczy 3 tygodni wstecz), nie muszą być
zapowiadane; krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie;
 prace domowe - ćwiczenia projektowe - przynajmniej jedna w ciągu półrocza;

1



2.

3.
4.
5.

aktywność na lekcji (uczeń gromadzi plusy, które w trakcie półrocza zostają zamieniane na oceny,
według klucza 3 plusy to ocena bardzo dobra, jednocześnie brak zaangażowania w zajęcia może
zaowocować otrzymaniem minusa - według klucza 3 minusy to ocena niedostateczna);
 prace dodatkowe, w tym zadania będące inspiracją ucznia wzbogacające wyposażenie dydaktyczne
z zakresu mechatroniki;
 w przypadku zajęć laboratoryjnych, sprawozdania wykonywane po każdym skończonym laboratorium
(jeśli są wymagane przez prowadzącego); sprawozdania te należy oddać na kolejnych zajęciach
laboratoryjnych;
 w przypadku zajęć laboratoryjnych, na każdych zajęciach, przygotowanie do bieżącego tematu;
 przestrzeganie przepisów ogólnych BHP i szczegółowych związanych z danym stanowiskiem
laboratoryjnym;
 udokumentowana samodzielna aktywność pozalekcyjna związana tematycznie z programem zajęć
(udział w konkursach, aktywne członkostwo w stowarzyszeniach inżynierskich, itp.);
Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. W przypadku nieuzasadnionych nieprzystąpień we
wskazanych terminach do sprawdzianów lub egzaminów próbnych, nauczyciel ma prawo wystawić z
danego materiału ocenę niedostateczną.
Za nieuzasadnione nieoddanie w ustalonym terminie zleconych prac (np. projektów) nauczyciel ma prawo
wstawić ocenę niedostateczną.
Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. W przypadku wcześniej ustalonych ćwiczeń obliczeniowych,
uczeń jest zobowiązany do przynoszenia kalkulatora.
Przy ocenie sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny według
kryteriów:
100 % - 90%
89% - 75%
74% - 55%
54% - 40%
39% - 0%

ocena
ocena
ocena
ocena
ocena

bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
niedostateczna

6. W przypadku próbnych egzaminów kwalifikacyjnych przyjmuje się skalę oceniania zgodną z aktualną skalą

oceniania egzaminów zawodowych.
7. Kolorystyka ocen w dzienniku:
 próbne egzaminy kwalifikacyjne - kolor ZIELONY
 zapowiedziane sprawdziany z partii materiału - kolor CZERWONY
 pozostałe oceny - kolor CZARNY
8. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów oraz rozwiąże zadanie
dodatkowe.
9. Nauczyciel powinien oddać sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
10. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów w ciągu trzech tygodni
po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy.
11. Przy ocenianiu sprawdzianu lub egzaminu próbnego mogą być uwzględniane oceny cząstkowe z zakresu:
a. Część teoretyczna (o ile jest przewidziana)
b. Część zadaniowa (o ile jest przewidziana)
c. Część praktyczna (o ile jest przewidziana)
12. Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednostki modułowej oznacza ocenę niedostateczną z
przedmiotu/modułu na półrocze lub w ocenianiu rocznym.
13. Działania podejmowane na lekcjach promujące wartości uczenia się:
a. Motywowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych przez nauczycieli
przedmiotów zawodowych
b. Wyjazdy na targi/konferencje związane tematycznie z przedmiotem nauczania
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c. Organizowanie wycieczek edukacyjnych na Politechnikę Łódzką
14. Warunki poprawy oceny rocznej z przedmiotu:
a. Szkoła stwarza warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych
b. Forma poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikującej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych:
 Sprawdzian pisemny, ustny lub praktyczny obejmujący wiadomości i umiejętności z materiału
przewidzianego do realizacji w danym roku szkolnym
 Uczeń zgłasza chęć poprawy oceny w terminie nie krótszym niż 4 tygodnie przed końcem roku
szkolnego
 Forma sprawdzianu i termin uzgadniany z uczniem.

SŁAWOMI BARAŃSKI
PAWEŁ KELM
MAREK PAWŁOWSKI
WOJCIECH ROSIAK
JACEK ŚWINIARSKI
ARTUR SZCZĘSNY
DARIUSZ WRĄBEL
PIOTR ZAWIASA
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