EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Krzysztof Kmieciak

klasy: I A, I B, I C, I D, I E

1. Wszystkie formy aktywności uczniów podlegają ocenie, tzn.:
a) ich wypowiedzi,
b) sposób wykonywania czynności polecanych przez nauczyciela,
c) aktywność na lekcjach (praca na lekcji) [lekcja rozpoczyna się równo z dzwonkiem ustawieniem
uczniów przed klasą na zbiórkę (dwuszereg) i kończy się równo z dzwonkiem],
d) testy, kartkówki i sprawdziany,
e) praca własna długoterminowa, inne wytwory pracy uczniów,
f) zachowanie w trakcie lekcji (głównie w sferze postaw).
2. Ocenianie opiera się na czytelnych kryteriach tzn.:
a) ocena dopuszczająca (dop) od 40% umownej puli procentowej (u.p.p.)
b) ocena dopuszczająca plus (dop+) od 50% (u.p.p.)
c) ocena dostateczna (dst)
od 55% (u.p.p.)
d) ocena dostateczna plus (dst+) od 70% (u.p.p.)
e) ocena dobra (db)
od 75% (u.p.p.)
f) ocena dobra plus (db+)
od 75% (u.p.p.)
g) ocena bardzo dobra (bdb)
od 90% (u.p.p.)
h) ocena celująca (cel)
od 98% (u.p.p.)
i) ocena niedostateczna (ndst) poniżej 40% (u.p.p.)
3. Uczeń jest oceniany według powyższych kryteriów we wszystkich formach aktywności.
4. Nieobecności na lekcjach:
 absencja w szkole 1-3 dni; tydzień na uzupełnienie braków
 absencja w szkole powyżej tygodnia; 14 dni na uzupełnienie braków
 uczeń ma obowiązek ustalenia sposobów, form, kalendarium zdawania, poprawiania ocen po
konsultacji z nauczycielem (zawsze)
5. Nauczyciel wyznacza stały termin uzupełniania ocen (uczeń ma obowiązek stawić się w wyznaczonym
terminie, inne przypadki mają zastosowanie po konsultacji z nauczycielem!).
6. Poprawa oceny z gorszej na lepszą następuje po przystąpieniu przez ucznia do powtórnego sprawdzenia
wiadomości po otrzymaniu aprobaty ze strony uczącego.
7. Kartkówka, odpowiedź ustna może nastąpić po każdych zajęciach w zakresie trzech ostatnich lekcji.
8. Sprawdzian z zakresu danego działu jest zapowiedziany dwa tygodnie przed terminem.
9. Inne terminy sprawdzania wiedzy będą konsultowane z uczniami poprzez samorząd klasowy, zgodnie ze
statutem szkoły.
10. Uczeń ma prawo być raz nieprzygotowany w każdym okresie; zgłoszenie takiej sytuacji następuje przed
lekcją tuż po wejściu uczniów do klasy.
11. Każdy uczeń otrzymuje w okresie minimum trzy oceny cząstkowe.
12. Ocena okresowa jest średnią z ocen cząstkowych. Ocena roczna jest średnią ze średnich ocen z pierwszego i
drugiego okresu według zasady:
0 - 1,74
ndst
1,75 - 2,74
dop
2,75 - 3,74
dst
3,75 - 4,74
db
4,75 - 4,99
bdb
5,0 i więcej
cel
13. Ocenę roczną można podwyższyć, jeżeli uczeń spełni następujące kryteria:
a) przyjdzie na zaliczenie w wyznaczonym terminie,
b) otrzyma wymaganą ocenę z danego sprawdzianu w określonym zakresie,

c) po uzyskaniu wyższej oceny, jego średnia ocen mieścić się będzie w podanych wyżej przedziałach,
d) uzasadni merytorycznie chęć zmiany oceny, czyli wyjaśni powody swojej decyzji.
14. W przypadku koniecznych zmian, uczniowie będą bieżąco, szczegółowo informowani o nich na lekcjach.

