Przedmiotowy system oceniania
w roku szkolnym 2019/2020
Przedmioty zawodowe
1. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ucznia ujęte w wymaganiach programowych,
a każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Wykaz umiejętności i wiadomości (z uwzględnieniem poziomu wymagań programowych)
podany jest do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.
3. W szkole stosowane są następujące formy oceniania bieżących osiągnięć edukacyjnych
ucznia:
a) praca klasowa
– działanie, w formie pisemnej lub praktycznej, mające na celu rozpoznanie poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, obejmujące duże partie
materiału lub zaplanowane na co najmniej 1 godzinę lekcyjną;
b) kartkówka
– działanie, w formie pisemnej, mające na celu rozpoznanie poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, mających związek z tematyką
ostatnich trzech lekcji lub z zadaną pracą domową;
c) odpowiedź
– działanie, w formie ustnej, mające na celu rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu
przez ucznia wiadomości i umiejętności mających związek z tematyką ostatnich trzech lekcji
d) praca domowa
– działanie, w formie pisemnej, wykonywane przez ucznia poza szkołą, mające na celu
rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w zakresie ustalonym przez nauczyciela.
4. Praca domowa ucznia powinna zostać wykonana w ustalonym terminie. Przyjmuje się, że
jeżeli nie został ustalony inny termin wykonania pracy domowej, jest nim następna lekcja.
Niewykonanie pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
5. Oceny cząstkowe z prac klasowych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym, a
pozostałe oceny dowolnym kolorem wybranym przez nauczyciela.
6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji tylko w uzasadnionych przypadkach,
a nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym znakiem „np.”
7. Wiadomości i umiejętności ucznia ocenia się według sześciostopniowej skali ocen,
(przy czym dopuszczamy znaki „+” (+0.5) i „-„ (-0.25) np. +3 to 3,5; a -3 to 2,75 przy
obliczaniu średniej).
8. Uczniowie mają prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, w ustalonym
przez nauczyciela terminie. Poprawiać można tylko jeden raz.
9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole (w dniu sprawdzianu),
uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w okresie do dwóch tygodni od powrotu do
szkoły (na zasadach ustalonych z nauczycielem – po lekcjach). Natomiast w przypadku
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nieusprawiedliwionej nieobecności (w dniu sprawdzianu) otrzymuje on zapis nieobecny.
10. Dla prac pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe
0%- 39% - ocena niedostateczna
40%- 49% - ocena dopuszczająca
50% - 69% - ocena dostateczna
70%- 89% - ocena dobra
90% - 99% - ocena bardzo dobra
100% - ocena celująca.
11. Uczeń odmawiający odpowiedzi ustnej lub pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną.
12. Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez
nauczyciela, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy.
13. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) nieobecności.
14. Ocena semestralna oraz ocena końcowo-roczna są średnią ważoną lub arytmetyczną ocen
cząstkowych. Ocena końcowo-roczna jest średnią ocen z całego roku.
15. Dla ustalenia średniej ważonej określa się wagę na poziomie:
1) 3,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z pracy klasowej,
2) 3,0 dla oceny bieżącej uzyskanej za udział w konkursie pozaszkolnym,
3) 2,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z kartkówki,
4) 2,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z odpowiedzi,
5) 1,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z pracy domowej,
6) 1,0 dla oceny bieżącej uzyskanej z tytułu innej formy aktywności ucznia.
16. W przypadku średniej ważonej uzyskane stopnie posiadają następujące wagi:
Sposób oceniania
Praca klasowa
Kartkówka, odpowiedź ustna
Inne

Waga
3
2
1
Przykład obliczania średniej ważonej
Sprawdzian-2,1
Kartkówka-1,4
Odpowiedź ustna-5
Praca domowa-1,5
Praca pozalekcyjnaAktywność-3,2
S

32  1  2(1  4  5)  1(1  5  3  2)
 2,5
3 * 2  2 * 3  1* 4

Taka średnia wg poniższej tabeli daje ocenę dopuszczający.
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17. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej z ocen
bieżących stosuje się następuje przedziały średniej:
1) dla oceny niedostateczny - 0,00 – 1,74;
2) dla oceny dopuszczający - 1,75 – 2,59;
3) dla oceny dostateczny
- 2,60 – 3,59;
4) dla oceny dobry
- 3,60 – 4,59;
5) dla oceny bardzo dobry - 4,60 – 5,29;
6) dla oceny celujący
- 5,30 – 6,00
18. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacyjną, jeśli w danym okresie
spełnia kryteria PSO, a z przyczyn losowych uzyskane oceny cząstkowe były słabsze od tych,
które uczeń mógłby uzyskać chodząc systematycznie do szkoły. Z takiego prawa nie może
skorzystać uczeń, który wagaruje, opuszcza pojedyncze lekcje lub pojedyncze dni ma
nieusprawiedliwione.
19. Jeżeli nieobecności ucznia na zajęciach przekroczą 50% czasu przeznaczonego na te
zajęcia, to uczeń jest nieklasyfikowany.
20. Prace klasowe ucznia są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego w celu
możliwości wglądu w nie przez osoby zainteresowane.
21. O proponowanych ocenach niedostatecznych za I semestr i na koniec roku szkolnego
uczniowie i rodzice są informowani zgodnie ze statutem szkoły.
22. Zasady prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych są zgodne z
regulaminami oceniania, klasyfikowania i promowania znajdującymi się w statucie szkoły.
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Bogdan Bosak
Durczok Aleksandra
Gomola Aleksander
Grochowiak Rafał
Holona Marek
Jureczka Krzysztof
Klonowski Janusz
Kuczyńska –Tomiło Ewa
Kufel Ewa
Łyko Marek
Molenda Piotr
Niesobski Damian
Ostrowski Bartosz
Oleś Robert
Poprawski Marek
Smusz Piotr
Smusz Tadeusz
Szweda Adrian
Tum Katarzyna
Wieczorek Wiesław
Wiktorowski Norbert
Winkler Grażyna
Ziętara Konrad
Krakowczyk Dariusz
Nowak Wojciech
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