Przedmiotowy system oceniania

Przedmiot: wiedza o kulturze
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych im. S. Lema w Skwierzynie
Nauczyciel: Anna Witka
Rok szkolny: 2014/2015
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami
programowymi, według których uczniowie będą oceniani.
2. Każdy uczeń oceniany jest jawnie i sprawiedliwie.
3. Bieżące

ocenianie

obejmuje

odpowiedzi

ustne,

krótkie

wypowiedzi

pisemne(kartkówki), sprawdziany, dłuższe formy pisemne (testy).
4. Ocenie podlega również aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, udział w różnego
rodzaju konkursach i uczestnictwo w różnych formach kultury (teatr, opera, operetka).
5. Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują trzy ostatnie lekcje i mogą być
przeprowadzone bez wcześniejszej zapowiedzi.
6. Na lekcji należy mieć zeszyt; podręcznik nie jest obowiązkowy, ale zawsze mile
widziany, gdyż uczeń w każdej chwili może z tego podręcznika na lekcji skorzystac..
Za brak przygotowania do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Każdy uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt systematycznie i estetycznie.
8. Nauczyciel może wystawić ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
9. Sprawdzian wiadomości z większej partii materiału niż trzy lekcje będzie
zapowiadany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Testy i dłuższe sprawdziany powinny być przez nauczyciela poprawione i oddane
w ciągu dwóch tygodni.
11. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach czy testach zobowiązani są do napisania tych
sprawdzianów w terminie ustalonym przez nauczyciela.
12. Uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć; prawo to nie dotyczy
zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.
13. W przypadku otrzymania przez ucznia na semestr oceny niedostatecznej, uczeń ten ma
obowiązek zaliczenia materiału za dany semestr w formie i terminie uzgodnionym
przez nauczyciela.

14. Uczeń, który ma problemy w opanowaniu danego materiału na lekcji, może skorzystać
z pomocy nauczyciela podczas danej lekcji lub dodatkowo na pozalekcyjnych
zajęciach konsultacyjnych, które odbywają się w każdą środę w godzinach
od 15.00-16.00 w sali nr14 w budynku nr1.
15. Ocena końcoworoczna jest wynikiem pracy całorocznej ucznia.
16. Ocena na koniec semestru i na koniec roku szkolnego może być ustalana w tradycyjny
sposób poprzez analizę wszystkich ocen zdobytych przez ucznia w czasie danego
semestru.
Jeżeli nauczyciel tak zadecyduje, ocena może być ustalana za pomocą metody zwanej
średnią ważoną opracowanej przez zespół nauczycieli języka polskiego. Polega ona na tym,
że każda ocena jest mnożona przez wagę. W naszej szkole na lekcjach języka polskiego
obowiązuje skala wag od 1 do 4 , co oznacza, że wszystkie oceny zdobyte w semestrze będą
mnożone przez odpowiednie wagi od 1 do 4.

