PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Liceum Ogólnokształcące STO
1) Ocenianie powinno mieć na celu ustalenie przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia w
określonym terminie, zgodnie z podstawą programową i standardami wymagań.
2) Ocena semestralna z przedmiotu ma charakter procentowy i jest obliczana jako średnia
ważona. Przy obliczaniu oceny uwzględnia się również dodatkowe osiągnięcia ucznia,
dodając punkty w ilości 1-5 punktów procentowych.
3) Ocena roczna jest średnią ważoną z ocen procentowych z obu semestrów .
4) Przyjmuje się następujące kryteria sumowania oceny i przypisuje się im następujące
wagi:
a) sprawdziany pisemne – waga 40
b) różnorodne ćwiczenia (sprawdzające, utrwalające, praktyczne, projektowe, kartkówki,
odpowiedź ustna, prezentacje uczniowskie – waga 40
c) aktywność , systematyczność – waga 10
d) zadania domowe – waga 10
e) + do 5 punktów procentowych - ( prace dodatkowe – projekty ponadprogramowe,
prezentacje, akcje tematyczne, szczególne zaangażowanie w przedsięwzięcia na terenie
szkoły i miasta,osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i inne osiągnięcia)
5) Każda składowa oceny ustalana jest wg określonych kryteriów:
a) sprawdziany: testy, zadania otwarte dłuższej formy –zgodność z poleceniem; argumentacja
i formułowanie wniosków; logiczny układ pracy; terminologia; zakres wiadomości
merytorycznych,
b) odpowiedzi ustne –zgodność z tematem; prawidłowa terminologia; wykorzystywanie
środków dydaktycznych; logika wypowiedzi; argumentacja i wnioskowanie; zakres
wiadomości merytorycznych,
c) ćwiczenia w zależności od formy:
 praktyczne- dbałość o mienie szkolne, zgodność z instrukcją, szybkość i precyzja wykonania,
interpretacja materiałów źródłowych i wyciąganie wniosków, dokumentacja; kreatywność,
innowacyjność rozwiązań, samodzielność;
 pisemne- zgodność z tematem, poprawność merytoryczna ,
 prowadzenie notatek w zeszycie: staranność w formie i treści, estetyka
d) aktywność –zaangażowanie w pracę na lekcjach, wykazywanie inicjatywy, samodzielność
myślenia, wykonywanie poleceń i ćwiczeń, stosunek do przedmiotu, samodyscyplina,
podejmowanie zadań dodatkowych, umiejętność pracy w zespole,
e) systematyczność – terminowe, pozytywne zaliczanie prac pisemnych, ćwiczeń i zadań
domowych, bieżące przygotowanie do lekcji, posiadanie podręcznika, zeszytu/notatek oraz
innych pomocy zleconych przez nauczyciela,
f) prace domowe –zakres merytoryczny, systematyczność i terminowość (jw).
6) Normy wymagań na poszczególne oceny ustalają indywidualnie nauczyciele przedmiotów.
7) Informacja o ocenie jest jawna i podawana uczniom na bieżąco, w formie ustnej lub
pisemnej.
8) O formie i terminie sprawdzianów pisemnych uczniowie będą poinformowani na
tydzień przed ich przeprowadzeniem. Wpisu planowanych sprawdzianów dokonuje się w
dzienniku elektronicznym na planie danej klasy.
9) O wynikach prac pisemnych uczniowie zostaną poinformowani w terminie do dwóch
tygodni od daty napisania sprawdzianu.
10) Zakres wiadomości sprawdzanych podczas odpowiedzi ustnych i kartkówek obejmuje
tematykę trzech ostatnich lekcji w liceum.

11) Każdy uczeń ma prawo do konsultacji, których termin ustala nauczyciel (2 godziny
tygodniowo).
12) Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny niedostatecznej oraz
niezadowalającej go oceny pozytywnej w porozumieniu z nauczycielem (w przypadku
kartkówek, zaliczonych pozytywnie aczkolwiek na niskim poziomie - można poprawić
tylko jedną taką pracę w semestrze) w terminie do dwóch tygodni, głównie na
konsultacjach. Wynik poprawy stanowi 90% uzyskanej oceny. W razie uzyskania wyniku
słabszego niż w I terminie, bierze się pod uwagę lepszą ocenę. W przypadku
niewykorzystania możliwości zaliczenia w ww. terminie, uczeń traci tę możliwość
( uwzględnia się wypadki losowe).
13) W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian po
raz drugi, uwzględniając jego wynik w 100%.
14) W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie czy kartkówce, jest on zobowiązany do
zaliczenia go na najbliższych konsultacjach lub lekcji (po ustaleniu z nauczycielem) – na
100% oceny. W razie zaniedbania tego terminu, zaliczenie odbywa się na prawach poprawy
( 90% uzyskanej oceny) w terminie kolejnych dwóch tygodni. W przypadku braku zaliczenia
sprawdzianu, kartkówki, ćwiczeń w terminie do czterech tygodni, uczeń uzyskuje ocenę
ostateczną - 0 % z danej pracy.
15) Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia dwa razy w semestrze nieprzygotowania do lekcji.
Ilość ta odzwierciedla liczbę godzin z przedmiotu tygodniowo. Prawo to nie dotyczy lekcji
powtórzeniowych oraz zapowiedzianych sprawdzianów i testów.
Zgłoszenia dokonuje uczeń przed rozpoczęciem zajęć.
16) Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na każdą lekcję podręcznika, zeszytu
przedmiotowego oraz innych wskazanych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych. W razie
nie wywiązywania się z tego obowiązku, zostanie obniżona punktacja za aktywność
i systematyczność pracy.
Katowice, 01. 09. 2011r.
Nowelizacja – od 1.09.2016r.

