Przedmiotowy System Oceniania dla teoretycznych mechanicznych i elektrycznych
przedmiotów zawodowych
w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

I. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ujęte w rozkładzie materiału danego
przedmiotu opracowanym w oparciu o Podstawę Programową i Standardy Wymagań
Egzaminacyjnych..
II. Wykaz wymaganych wiadomości i umiejętności opracowują nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i podają uczniom i rodzicom na początku roku
szkolnego.
III. Zasady oceniania:
a) Liczba ocen w ciągu jednego okresu:
przy 1 godz. – przynajmniej 3 oceny
przy 2 – 3 godz. – przynajmniej 5 ocen
przy 4 godz. i więcej – przynajmniej 7 ocen
b) Forma oceniania wiadomości i umiejętności
1) wypowiedź ustna
2) kartkówka
3) sprawdzian (po zakończeniu działu)
4) test sumatywny (na koniec semestru)
5) projekt
6) praca domowa
7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego
8) aktywność na lekcji
IV. Kryteria oceniania.
a) wypowiedź ustna
ocena celujący – odpowiedź bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca + wiadomości
poza program
ocena bdb - odpowiedź bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca
ocena db - odpowiedź bezbłędna, samodzielna niepełna
ocena dst – odpowiedź odtwórcza przy pomocy nauczyciela i niepełna
ocena dop – odpowiedź niepełna przy wydatnej pomocy nauczyciela
ocena ndst. – brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna
b) prace pisemne oceniane punktowo
ocena celujący – 100% pkt i wiadomości ponadprogramowe
ocena bdb - <90-100%) pkt
ocena db. - <70-90%) pkt
ocena dst. - <50-70%) pkt
ocena dop. - <40-50%) pkt
ocena ndst. – poniżej 40% pkt
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c) test
ocena cel – 100%
ocena bdb. - <90-100%)
ocena db. - <75-90%)
ocena dst. - <60-75%)
ocena dop. - <50-60%)
ocena ndst. – poniżej 50%
V. Waga ocen cząstkowych w okresie (1 – waga najwyższa):
1) wypowiedź ustna
3
2) sprawdzian pisemny
1
3) kartkówka
3
4) test sumatywny
2
5) projekt
1
6) praca domowa
4
7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego
5
VI. Warunki poprawy ocen za sprawdzian pisemny lub projekt:
W ciągu 2 tygodni od przeprowadzonego sprawdzianu pisemnego lub terminu
złożenia projektu, uczeń może go poprawić zgłaszając ten fakt nauczycielowi.
VII. Poprawa oceny niedostatecznej za I okres.
Ocenę niedostateczna poprawia uczeń poprzez pisemny sprawdzian do dnia 1 maja.
Sprawdzian może dotyczyć całego materiału pierwszego okresu lub materiał ten może
być podzielony na części.
VIII. Postępowanie w przypadku nieobecności na sprawdzianach lub niewykonania
projektu:
a)
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie, uczeń ma prawo
napisać ten sprawdzian w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli jest
nieobecność nieusprawiedliwiona uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
b)
Niewykonanie projektu skutkuje oceną niedostateczną na pierwszy okres lub na
koniec roku, gdy projekt nie zostanie przedstawiony do oceny do końca zajęć w roku
szkolnym.
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