Przedmiotowe Zasady Oceniania
Do przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk
I Przedmiot oceny:
Uczeń jest oceniany za:




wiedzę i umiejętności oraz ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów,
stosunek do obowiązku szkolnego ( obecność na lekcji, przygotowanie się do lekcji i odrabianie prac
domowych, obecność na klasówkach),
pracę na lekcji (zaangażowanie ucznia w proces uczenia, aktywność i sumienność przy wykonywaniu
ćwiczeń przy komputerze).

II Sposoby i formy oceniania:








praca klasowa, sprawdzian, próbny egzamin zawodowy – waga 2;
prace projektowe – waga 2;
rozumienie tekstu czytanego – waga 1;
odpowiedź ustna i kartkówka – waga 1;
prezentacja – waga 1;
praca domowa i praca na lekcji – waga 1.
Dodatkowo uczeń może być oceniany za udział i uzyskiwane wyniki w konkursach, olimpiadach itp.

III Zakres wymagań :


Zakres wymagań, wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określony został w
realizowanym przez nauczycieli program nauczania przedmiotów zawodowych.

IV Organizacja pracy:












wszystkie prace pisemne, testy oraz ćwiczenia są obowiązkowe,
uczeń ma prawo do jednej poprawy każdej pracy klasowej, sprawdzianu w semestrze w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela, ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika niezależnie od jego
wyniku,
w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej uczeń ma obowiązek do zaliczenia jej w
formie i czasie ustalonej przez nauczyciela, nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty pracy klasowej, w
przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na klasówce uczeń nie ma możliwości poprawy i
otrzymuje ocenę niedostateczną,
uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym prowadzi notatki z lekcji i odrabia prace
domowe,
uczeń musi zapisywać swoje prace na pendrive, w „chmurze”, innym nośniku lub w miejscu wskazanym
przez nauczyciela (zeszyt, osobiste konto w wyznaczonym serwerze itp.),
szczegółowe zasady przechowywania materiałów na osobistych kontach w szkolnej sieci komputerowej
określa nauczyciel,
uczeń może zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej z wyjątkiem
dnia, w którym jest zapowiedziane zaliczenie w jakiejkolwiek formie,
w razie nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiadomości,
w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego lub przy komputerze
uczeń dostaje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawiania,
Zasady ustalenia oceny śródrocznej i końcowo określają szczegółowo Wewnąrzszkolne Zasady Oceniania.
.
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uczeń jest również oceniany za przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad regulaminu pracowni komputerowej
oraz zasad BHP,
jeżeli przy stanowisku komputerowym siedzi dwóch uczniów, obaj mają obowiązek dbania o prawidłowe i
regulaminowe wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

V Kryteria oceniania z zaliczeń przy komputerze oraz odpowiedzi ustnych:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a. Uczeń nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale
również umie samodzielnie zdobywać wiadomości.
b. Systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie książek i artykułów.
c. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno w czasie
lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej.
d. Spełnia jeden z warunków:
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
 jest laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej

jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i
dydaktycznych.
e. Potrafi powiązać zagadnienia poznane na różnych zajęciach edukacyjnych.
f. Wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowodnić swoje
zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem samodzielnie nabytej wiedzy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. Uczeń sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł
informacji. Korzystając ze wskazówek nauczyciela potrafi dotrzeć do innych źródeł wiadomości.
b. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się
nabytymi umiejętnościami.
c. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji.
d. Rozwiązuje dodatkowe zadania.
e. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo skutkowych wykorzystując wiedzę
przewidzianą programem z zakresu różnych zajęć edukacyjnych.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.
b. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem
nauczyciela.
c. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo skutkowych, umie samodzielnie odróżnić
przyczyny i skutki.
d. Jest aktywny w czasie zajęć.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.
b. Wykonuje proste zadania.
c. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia wymagające zastosowania
podstawowych wiadomości.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających
zastosowania podstawowych wiadomości.

VI Procentowe kryteria oceniania prac pisemnych, testów i zadań przy komputerze:
Procent przyswojonych wiadomości i umiejętności:

Ocena:

poniżej 40%
od 40% - poniżej 58%
od 58% - poniżej 72%
od 72% - poniżej 88%
od 88% - poniżej 97%
od 97% - do 100%

niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celujący

2

VII Ocena prac domowych:



ilościowa – przynajmniej raz w semestrze,
jakościowa – uczeń udziela odpowiedzi referując pracę domową lub demonstrując ją przy pomocy
komputera. Stosowana jest pełna skala ocen z uwzględnieniem stopnia trudności.

VIII Ocenianie wiadomości i umiejętności przy samodzielnym zgłaszaniu się ucznia do
odpowiedzi:
Ocenę proponuje nauczyciel, a jeśli uczeń na nie wyraża zgody – nie zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego.
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