Przedmiotowy system oceniania
Przedmiot: Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych kl. IVtc
Szkoła: Zespół Szkół technicznych
Nauczyciel: Zbigniew Cichy
Na początku roku szkolnego zapoznaję uczniów z zakresem wymagań programowych oraz systemu
oceniania na lekcjach.
2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości.
3. Bieżące ocenianie obejmuje: odpowiedzi ustne, krótkie formy pisemne (kartkówki), sprawdziany
(dłuższe formy pisemne). Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w
konkursach olimpiadach, prace nadobowiązkowe.
4. Krótkie formy pisemne (kartkówki), odpowiedzi ustne obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji.
5. Kartkówki nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi i nie podlegają poprawie.
6. Dłuższe formy pisemne (sprawdziany) są obowiązkowe
 podaję termin pracy klasowej (sprawdzianu) z tygodniowym wyprzedzeniem,
 przysługuje czas dwóch tygodni na sprawdzenie prac pisemnych (sprawdzianów),
 w przypadku nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia uzgodniony z nauczycielem wynosi dwa
tygodnie od momentu powrotu ucznia do szkoły
 w przypadku nieobecności nie usprawiedliwionej nauczyciel może zlecić uczniowi napisanie sprawdzianu na
dowolnej jednostce lekcyjnej.
 ocena z pracy klasowej (sprawdzianu) może być poprawiona jednokrotnie przez ucznia w terminie dwóch
tygodni od daty oddania. Wynik ogólny stanowi średnią z ocen pierwszej i drugiej.
 w przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu nauczyciel ma prawo w dowolnym czasie sprawdzić
czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.
7. Uczniowie nieobecni na zajęciach zobowiązani są do uzupełnienia wiadomości.
8. Aktywność na lekcji podlega ocenie, za trzy „+ „ uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy „ –„
ocenę niedostateczną.
9. Brak zadania domowego jest równoznaczny z otrzymanie oceny niedostatecznej.
10. Za niesamodzielne pisanie sprawdzianów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości
jej poprawienia.
11. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacja.
12. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, sporządzania notatek i
wykonywania zadań domowych. Nauczyciel może wystawić ocenę za zeszyt przedmiotowy.
13. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej nieobecności w szkole.
14. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak
zeszytu), nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, powtórzeń.
15. Ocena śródroczna jest wynikiem i podsumowaniem całej pracy ucznia, przy czym najwyższą wagę
mają oceny ze sprawdzianów.
16. Ocena końcowo roczna jest wynikiem pracy całorocznej ucznia.
17. Miesiąc przed śródrocznym, rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń jest informowany o
przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.
18. Jeśli uczeń uzyska wyróżnienie w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej w etapie poza szkolnym
może uzyskać z bezpieczeństwo, pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością ocenę bardzo dobrą
lub celującą na semestr bądź koniec roku.
19. Uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny rocznej pod
warunkiem usprawiedliwionych godzin nieobecności. Zalicza całą partię materiału wymaganą na daną
ocenę (zgodnie z rozkładem materiału nauczania), 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej
1.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
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Przedmiotowy system oceniania
Przedmiot: Pracownia elektrotechniki i elektroniki kl. IIItc
Szkoła: Zespół Szkół technicznych
Nauczyciel: Zbigniew Cichy
Na początku roku szkolnego zapoznaję uczniów z zakresem wymagań programowych oraz systemu
oceniania na lekcjach.
2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości.
3. Bieżące ocenianie obejmuje: odpowiedzi ustne, krótkie formy pisemne (kartkówki), sprawdziany
(dłuższe formy pisemne). Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w
konkursach olimpiadach, prace nadobowiązkowe.
4. Krótkie formy pisemne (kartkówki), odpowiedzi ustne obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji.
5. Kartkówki nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi i nie podlegają poprawie.
6. Dłuższe formy pisemne (sprawdziany) są obowiązkowe
 podaję termin pracy klasowej (sprawdzianu) z tygodniowym wyprzedzeniem,
 przysługuje czas dwóch tygodni na sprawdzenie prac pisemnych (sprawdzianów),
 w przypadku nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia uzgodniony z nauczycielem wynosi dwa
tygodnie od momentu powrotu ucznia do szkoły
 w przypadku nieobecności nie usprawiedliwionej nauczyciel może zlecić uczniowi napisanie sprawdzianu na
dowolnej jednostce lekcyjnej.
 ocena z pracy klasowej (sprawdzianu) może być poprawiona jednokrotnie przez ucznia w terminie dwóch
tygodni od daty oddania. Wynik ogólny stanowi średnią z ocen pierwszej i drugiej.
 w przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu nauczyciel ma prawo w dowolnym czasie sprawdzić
czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.
7. Uczniowie nieobecni na zajęciach zobowiązani są do uzupełnienia wiadomości.
8. Aktywność na lekcji podlega ocenie, za trzy „+ „ uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy „ –„
ocenę niedostateczną.
9. Brak zadania domowego jest równoznaczny z otrzymanie oceny niedostatecznej.
10. Za niesamodzielne pisanie sprawdzianów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości
jej poprawienia.
11. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacja.
12. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, sporządzania notatek i
wykonywania zadań domowych. Nauczyciel może wystawić ocenę za zeszyt przedmiotowy.
13. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej nieobecności w szkole.
14. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak
zeszytu), nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, powtórzeń.
15. Ocena śródroczna jest wynikiem i podsumowaniem całej pracy ucznia, przy czym najwyższą wagę
mają oceny ze sprawdzianów.
16. Ocena końcowo roczna jest wynikiem pracy całorocznej ucznia.
17. Miesiąc przed śródrocznym, rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń jest informowany o
przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.
18. Jeśli uczeń uzyska wyróżnienie w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej w etapie poza szkolnym
może uzyskać z bezpieczeństwo, pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością ocenę bardzo dobrą
lub celującą na semestr bądź koniec roku.
19. Uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny rocznej pod
warunkiem usprawiedliwionych godzin nieobecności. Zalicza całą partię materiału wymaganą na daną
ocenę (zgodnie z rozkładem materiału nauczania), 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej
1.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
-

niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca ponad
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Przedmiotowy system oceniania
Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy kl. Itc
Szkoła: Zespół Szkół technicznych
Nauczyciel: Zbigniew Cichy
Na początku roku szkolnego zapoznaję uczniów z zakresem wymagań programowych oraz systemu
oceniania na lekcjach.
2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości.
3. Bieżące ocenianie obejmuje: odpowiedzi ustne, krótkie formy pisemne (kartkówki), sprawdziany
(dłuższe formy pisemne). Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w
konkursach olimpiadach, prace nadobowiązkowe.
4. Krótkie formy pisemne (kartkówki), odpowiedzi ustne obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji.
5. Kartkówki nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi i nie podlegają poprawie.
6. Dłuższe formy pisemne (sprawdziany) są obowiązkowe
 podaję termin pracy klasowej (sprawdzianu) z tygodniowym wyprzedzeniem,
 przysługuje czas dwóch tygodni na sprawdzenie prac pisemnych (sprawdzianów),
 w przypadku nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia uzgodniony z nauczycielem wynosi dwa
tygodnie od momentu powrotu ucznia do szkoły
 w przypadku nieobecności nie usprawiedliwionej nauczyciel może zlecić uczniowi napisanie sprawdzianu na
dowolnej jednostce lekcyjnej.
 ocena z pracy klasowej (sprawdzianu) może być poprawiona jednokrotnie przez ucznia w terminie dwóch
tygodni od daty oddania. Wynik ogólny stanowi średnią z ocen pierwszej i drugiej.
 w przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu nauczyciel ma prawo w dowolnym czasie sprawdzić
czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.
7. Uczniowie nieobecni na zajęciach zobowiązani są do uzupełnienia wiadomości.
8. Aktywność na lekcji podlega ocenie, za trzy „+ „ uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy „ –„
ocenę niedostateczną.
9. Brak zadania domowego jest równoznaczny z otrzymanie oceny niedostatecznej.
10. Za niesamodzielne pisanie sprawdzianów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości
jej poprawienia.
11. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacja.
12. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, sporządzania notatek i
wykonywania zadań domowych. Nauczyciel może wystawić ocenę za zeszyt przedmiotowy.
13. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej nieobecności w szkole.
14. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak
zeszytu), nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, powtórzeń.
15. Ocena śródroczna jest wynikiem i podsumowaniem całej pracy ucznia, przy czym najwyższą wagę
mają oceny ze sprawdzianów.
16. Ocena końcowo roczna jest wynikiem pracy całorocznej ucznia.
17. Miesiąc przed śródrocznym, rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń jest informowany o
przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.
18. Jeśli uczeń uzyska wyróżnienie w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej w etapie poza szkolnym
może uzyskać z bezpieczeństwo, pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością ocenę bardzo dobrą
lub celującą na semestr bądź koniec roku.
19. Uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny rocznej pod
warunkiem usprawiedliwionych godzin nieobecności. Zalicza całą partię materiału wymaganą na daną
ocenę (zgodnie z rozkładem materiału nauczania), 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej
1.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
-
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