ZASADY OCENIANIA Z PRZESIĘBIORCZOŚCI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Zasady oceniania respektują ustalenia rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wewnętrznego systemu oceniania jako
aktów nadrzędnych.
Różne formy pracy ucznia na lekcjach przedsiębiorczości podlegają systematycznej ocenie,
od której uczeń się nie uchyla. Uczeń, który uchyla się od oceniania lub nie wykazuje się
należytą frekwencją na zajęciach może być nieklasyfikowany.
Ocenie podlegać będą:
- sprawdziano-kartkówki 30 min (15 punktów),
- aktywność na lekcjach (samodzielne rozwiązywanie zadań oraz problemów w czasie
lekcji), (1- 10 punktów)
- karty pracy (uczeń ma obowiązek oddać kartę pracy w wyznaczonym terminie i napisaną
w sposób estetyczny). Jeśli tego nie wykona otrzyma 0 punktów. W uzasadnionym wypadku
uczeń może oddać kartę pracy
w późniejszym terminie - najpóźniej w ciągu
tygodnia). Każda karta pracy oceniana jest max na 10 punktów.
-projekty 20 punktów.
Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem..
Praca pisana niesamodzielnie czy sprawdzian jest oszustwem i będzie oceniona na 0
punktów!!!
Jeśli uczeń nie odda karty pracy we właściwym czasie otrzyma 0 punktów i zostanie to
wpisane do e- dziennika .
W uzasadnionym przypadku (np. usprawiedliwiona nieobecność na lekcji) uczeń może oddać
pracę najpóźniej w ciągu 2 dni od powrotu do szkoły. Jeśli tego nie zrobi, to wcześniej
zapisane 0 punktów pozostaje jako ocena ostateczna
W usprawiedliwionych przypadkach nieobecności na sprawdzianach nauczyciel zastępuje
taką ilością punktów, jakie uczeń uzyska pisząc w ciągu do dwóch tygodni po powrocie
do szkoły podobny sprawdzian do tego, na który się nie zgłosił Jeśli nieobecność ucznia
na pierwszym terminie była nieusprawiedliwiona, uczeń nie ma szansy pisania zaległego
sprawdzianu i otrzymuje za niego 0 punktów.
.
Oceny semestralne i roczne wystawiane są wg WSO. Uczeń, który jest laureatem
konkursu lub uczestnikiem projektu o dużym znaczeniu, może otrzymać ocenę
końcoworoczną wyższą od przewidywanej
Uczniowi przysługuje możliwość zmiany wystawionej oceny w wyniku:
- poprawy każdego sprawdziano-kartkówki. Prace pisane w pierwszym terminie mają
formę testu, w drugim terminie zestawu zadań otwartych.
- egzaminu poprawkowego, gdy otrzymał ocenę roczną niedostateczną,
- egzaminu klasyfikacyjnego, gdy nie otrzymał oceny klasyfikacyjnej.
Na sprawdzianie można mieć ,,ściągę” napisaną własnoręcznie i przepisaną własnoręcznie
10 razy.
Uczeń otrzymuje ustne uzasadnienie oceny na bieżąco w czasie zajęć lub w innym ustalonym
z nauczycielem terminie. Przy pracach pisemnych, dodatkowo omówiony jest klucz
odpowiedzi i punktacja.

