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NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ
a) Prace klasowe kończące każdy dział nauczania: WAGA, w zależności od przedmiotu
od 2 do 5
- zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
- obejmują większą partię materiału, np. dział,
- sprawdzanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej,
- sprawdzanie umiejętności zastosowania wiedzy w sytuacjach typowych,
- sprawdzanie umiejętności zastosowania wiedzy w sytuacjach problemowych,
- rozwiązywanie zadań testowych.
b) Sprawdziany: WAGA, w zależności od przedmiotu od 2 do 5
- obejmuje część materiału,
- zapowiedziany tydzień wcześniej, poprzedzony lekcją powtórzeniową.
c) Kartkówki WAGA, w zależności od przedmiotu od 1 do 3
- sprawdzające wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich tematów trwające od 15
do 20 minut.
4. Wypowiedzi ustne: WAGA1
- odpowiedzi na oceny z zrealizowanego materiału,
- zabieranie głosu na lekcji z bieżącego tematu.
d) Prace domowe: WAGA1
- opracowanie zadanego tematu,
- zadania domowe obliczeniowe,
- zadania domowe rysunkowe.
e) Próba pracy/projekt zawodowy/ćwiczenia praktyczne: WAGA, w zależności od
przedmiotu od 3 do 5:
- polega na wykonaniu przez uczącego się czynności zawodowych na
rzeczywistym stanowisku pracy lub projekt jako praca w grupach, np. biznesplan.
f) Aktywność na lekcji: WAGA1
- wypowiedzi w czasie lekcji na temat bieżący (z wykorzystaniem wiedzy
wcześniej nabytej),
- wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń,
- rozwiązywanie zadań na bazie wiedzy z bieżącego tematu,
- praca w grupach – wykonywanie doświadczeń, formułowanie wniosków i ich
analiza, rozwiązywanie zadań i problemów.
g) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego WAGA1
- kompletność zeszytu,
- przejrzystość i staranność,
- systematyczność zapisów,
- prace domowe sprawdzane w zeszycie.
h) Referat WAGA3
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- w formie pisemnej, przedstawiony publicznie na forum np. klasy
i) Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych WAGA3
KRYTERIA OCENIANIA PRAC OBEJMUJĄCYCH WIEDZĘ TEORETYCZNĄ
- poniżej 40%
- niedostateczny
- 41% - 60%
- dopuszczający
- 61% - 80%
- dostateczny
- 81% - 90%
- dobry
- powyżej 90% - bardzo dobry
KRYTERIA OCENIANIA PRAC OBEJMUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
- poniżej 50%
- niedostateczny
- 51% - 65%
- dopuszczający
- 66% - 80%
- dostateczny
- 81% - 90%
- dobry
- powyżej 90% - bardzo dobry
Warunkiem otrzymania zaliczenia semestru/promocji do następnej klasy jest uzyskanie co
najmniej 50% ocen pozytywnych oraz wynik ze średniej ważonej co najmniej 1,7.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie i nie ma możliwości
zmiany oceny w wyniku jednorazowego zaliczenia określonej części materiału.
Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny.
Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą
wagę jak ocena poprawiana.
Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może napisać obowiązkowej formy
sprawdzania wiedzy (np. pracy klasowej, sprawdzianu, projektu zawodowego,
ćwiczeń praktycznych) z całą klasą, to powinien to uczynić w ciągu 14 dni od powrotu
do szkoły.
Jeżeli uczeń nie przystąpił, nie wywiązał się w określonym terminie z obowiązkowych
prac pisemnych, nie wykonał w terminie innych zadań podlegających ocenie,
zleconych przez nauczyciela, stosuje się ocenę niedostateczną, która będzie
uwzględniana przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych z danych zajęć
edukacyjnych.
Uczeń, który chce poprawić ocenę niedostateczną z obowiązkowej formy sprawdzania
wiedzy na wyższą, dokonuje tego w ciągu 2 tygodni od uzyskania informacji o ocenie.
Poprawy oceny, uczeń dokonuje na zasadach ustalonych z nauczycielem danego
przedmiotu.
Poprawa proponowanej oceny śródrocznej i rocznej przeprowadzana jest na zasadach
przedstawionych w Statucie Szkoły.

