PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Rok szkolny 2018/2019
bezpieczeństwa i higieny pracy
klasa I TM, I TMT, I TI

Cel przedmiotowego systemu oceniania
Przedmiotowy system oceniania określa zasady, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen.
Metody sprawdzania osiągnięć ucznia:
1 prace pisemne
- sprawdziany po każdym dziale
- kartkówki obejmujące zakres 1-3 jednostek lekcyjnych
Ocenione prace wracają do nauczyciela i są przechowywane przez niego do końca roku szkolnego z możliwością wglądu
przez rodziców, prawnych opiekunów.
2. odpowiedzi ustne
3. inne źródła oceny:
- zadania domowe
- praca na lekcji
- praca w grupach
- zeszyt przedmiotowy
- prace dodatkowe – referaty, ćwiczenia, itp.
- posługiwanie się pomocami dydaktycznymi

Zasady obniżania wymagań edukacyjnych:
W ustalaniu wymagań edukacyjnych bierze się pod uwagę orzeczenia z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej
dla danego ucznia.
Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może uczestniczyć w zapowiedzianej pisemnej formie sprawdzania
to powinien go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uzyskaną ocenę uczeń może poprawiać w terminie
ustalonym przez nauczyciela. Ustalona przez nauczyciela, ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych
przez ucznia ocen cząstkowych, jest wystawiana z wagą ocen (najwyższą wagę posiadają oceny za sprawdziany,
rozwiązywanie zadań problemowych, odpowiedzi ustne, kartkówki, praca w grupach)

Gromadzenie informacji o uczniu:
- uzyskane stopnie wpisywane są do dziennika lekcyjnego.

Kryteria oceniania z przedmiotu:
Stopień celujący (6)

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie.
Biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami podczas rozwiązywania zadań i wykonywania prac
Stopień bardzo dobry (5)
Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie
posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i wykonuje pracę
Stopień dobry (4)
Uczeń opanował wiadomości i nabył umiejętności określone programem nauczania na poziomie przekraczającym
minimalne wymagania edukacyjne
Stopień dostateczny (3)
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie minimalnych wymagań
edukacyjnych. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
Stopień dopuszczający (2)
Uczeń ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań edukacyjnych, ale nie przekreślają one możliwości
uzyskania podstawowej wiedzy i podstawowych umiejętności. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe
o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela
Stopień niedostateczny (1)
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie a braki te uniemożliwiają
mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie jest w stanie rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim
stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.

Dopuszcza się stosowania do stopni znaku (+) lub (-)
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