
       PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
Z PRZEDMIOTU ,, Działalność gospodarcza” 

1. Za obowiązujące uznaje się wszelkie prawa i obowiązki wynikające
 z Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CUK
w Bojanowie.

2. Nauczyciel może w trakcie roku szkolnego, w porozumieniu z uczniami, ustalić dodatkowe
formy i metody sprawdzania wiedzy wynikające ze specyfiki przedmiotu/ modułu .

3.  Prace  pisemne  (np.  prace  klasowe,  sprawdziany,  testy,  kartkówki)  oceniane  są  według
następującej skali procentowej:

1) 96 – 100% celujący; 

2) 85 – 95% bardzo dobry; 

3) 70 – 84% dobry;

 4) 55 – 69% dostateczny; 

5) 40 – 54% dopuszczający; 

6) 0 – 39% niedostateczny.

   4. Obowiązuje następujące zróżnicowanie wartości ocen: 

a) waga 4, np.: osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim;

 b) waga 3, np.: prace klasowe, sprawdziany, testy; 

c) waga 2, np.: kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność, praca na lekcji; 

d) waga 1, np.: zadania domowe, udział w konkursach przedmiotowych. 

    5.Prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej;

    6.  Każda praca klasowa, test, sprawdzian poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem
kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych.

   7.Uczeń ma prawo do poprawy każdej pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela

 w  ciągu  2  tygodni  od  dnia  oddania  sprawdzonych  prac.  Ocena  z  poprawy  jest  wpisywana  do
dziennika niezależnie od jego wyniku.



   8.Jeżeli uczeń jest nieobecny na pracy klasowej ,a jego nieobecność jest krótsza niż tydzień, to pisze
zaległą pracę na następnej lekcji, na której jest obecny. 

   9. Kartkówka (odpowiedź ustna) z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.

   10. Nauczyciel określa kryteria oceny i wymagania edukacyjne bezpośrednio przed kartkówką.

   11. Nauczyciel nie ma obowiązku pytać, tzw. ochotników, zwłaszcza na miesiąc przed klasyfikacją. 

   12. Nauczyciel oddaje prace pisemne w terminie do 14 dni, data oddania wpisana jest do dziennika.
Po upływie tego terminu ocena może być wpisana za zgodą ucznia. Wyjątek stanowi nieobecność
nauczyciela z powodu choroby.

   13.  Najpóźniej  na  dwa  tygodnie  przed  końcem  danego  semestru  nauczyciel   nie  będzie
przeprowadzał  prac klasowych, sprawdzianów i testów, których wyniki będą brane pod uwagę przy
klasyfikacji w kończącym się okresie klasyfikacyjnym.

   14.Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

   15.Nie ocenia się uczniów, do trzech dni, po dłuższej, co najmniej 2 tygodniowej ,usprawiedliwionej
nieobecności ucznia w szkole.

   16.W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas prac pisemnych uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.

  17.Podczas pracy zdalnej uczeń ma obowiązek wywiązywać się z powierzonych zadań, kartkówek
czy sprawdzianów.

  18.Podczas  pracy  zdalnej  uczeń  ma obowiązek  wykonywać   w  wyznaczonym terminie  zadania
związane z pracą na lekcji oraz zadania domowe .


