ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA Z PRZEDMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ IM JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE
Liceum Ogólnokształc ce
Zasady Przedmiotowego Oceniania odwołuj si do:
1. Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dziennik Ustaw Nr
83, pozycja 562 z 2007 roku ze zmianami
2. Programu nauczania przedmiotu uzupełniaj cego – bezpiecze stwo narodowe
3. Zasad Wewn trzszkolnego Oceniania Uczniów w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
4. Wymaga edukacyjnych z przedmiotu uzupełniaj cego – bezpiecze stwo narodowe
Cele kształcenia:
1. Popularyzowanie zawodu ołnierza w ród młodzie y z przygotowaniem uczniów do słu by wojskowej.
2. Wyposa enie uczniów w kompetencje niezb dne do dokonywania wiadomych wyborów we wszechstronnym uczestnictwie na
zaj ciach z przedmiotu Bezpiecze stwo Narodowe.
3. Przygotowanie do wykonywania zawodu ołnierza i doskonalenie swoich umiej tno ci a w szczególno ci:
1)
2)
3)

u wiadomienie praw i obowi zków ołnierza
działanie zgodne z zasadami bojowego kunsztu si na polu walki
podniesienie sprawno ci fizycznej do poziomu umo liwiaj cego prawidłowe wykonywanie zada , zwi zanych ze specyfik słu by
wojskowej.

I.
1.

PROCEDURA OCENIANIA:
Nauczyciel na pierwszej lekcji odczytuje i omawia wymagania edukacyjne oraz fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w
dzienniku lekcyjnym. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne dost pne s dla uczniów i
rodziców/prawnych opiekunów/ na stronie internetowej szkoły www.iwaszkiewicz.edu.pl
Nauczyciel systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiej tno ci ucznia w formach i warunkach zapewniaj cych obiektywno ć
oceny.
W celu sprawdzenia post pów edukacyjnych przewiduj si nast puj ce formy kontroli:
1) ćwiczenia sprawno ci fizycznej
2) odpowiedzi ustne
3) prace pisemne
4) referaty, prezentacje, projekty
5) aktywno ć na lekcji
6) prace domowe
7) udział w konkursach
Prace pisemne oceniane s według nast puj cej skali procentowej:
1) (6) ocena celuj ca: 96 - 100 %
2) (5) ocena bardzo dobra: 86 - 95 %
3) (4) ocena dobra: 71 - 85 %
4) (3) ocena dostateczna: 56 - 70 %
5) (2) ocena dopuszczaj ca: 41 - 55 %
6) (1) ocena niedostateczna: 0 - 40 %
Nauczyciel zapowiada prac pisemn co najmniej tydzie przed terminem i poprzedza j lekcj utrwalaj c .
Ucze , który był nieobecny na pracy pisemnej jest zobowi zany do zaliczenia jej w ci gu dwóch tygodni od momentu oddania
pracy przez nauczyciela; w przypadku niedotrzymania powy szego terminu, ucze otrzymuje ocen niedostateczn .
Ucze ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z prac pisemnych, przy czym pod uwag brana jest pó niej ocena lepsza.
Oddanie prac pisemnych powinno nast pić w ci gu dwóch tygodni ( w przypadku ferii, wi t, choroby nauczyciela lub innych
sytuacji losowych termin ten mo e ulec przesuni ciu).
Nauczyciel jest zobowi zany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

II. KLASYFIKACJA RÓDROCZNA I KO COWOROCZNA:
1. Ocena ródroczna i ko cowo roczna uwzgl dnia oceny cz stkowe (wymienione w punkcie I.3
2. Nie pó niej ni dwa tygodnie przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciel ma obowi zek
wstawić ołówkiem oceny do dziennika i zapoznać z nimi uczniów.
3. W ci gu trzech dni od poinformowania o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej, ucze lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) mog zwrócić si do nauczyciela z pro b o poprawienie proponowanej oceny klasyfikacyjnej, przy czym:
1) warunkiem ubiegania si o ocen wy sz ni przewidywana jest przyst pienie do wszystkich przewidzianych przez
nauczyciela prac pisemnych
2) ocena ustalona w wyniku poprawy nie mo e być ni sza od wcze niejszej, przewidzianej przez nauczyciela

III.
1.
2.

3.

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI
W zale no ci od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dostosowane s do mo liwo ci edukacyjnych ucznia na
podstawie opinii i orzecze poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wymagania edukacyjne mo na równie dostosować do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
nieposiadaj cego orzeczenia lub opinii. Takiego dostosowania dokonuje si na podstawie rozpoznania przez nauczycieli i
specjalistów indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.
Nauczyciel stosuje ró ne formy oceniania uwzgl dniaj c kryteria bie cego oceniania.

IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI, RODZICAMI (PRAWNYMI OPKEKUNAMI) I PEDAGOGIEM
SZKOLNYM:
1. Nauczyciel - ucze :
1) o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych ucze zostaje poinformowany na pierwszych zaj ciach
2) nauczyciel ocenia uczniów systematycznie i zapisuje na bie co oceny w dzienniku lekcyjnym
3) oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
4) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia wystawion ocen
5) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja
dotycz ca oceniania ucznia s udost pniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)
2. Nauczyciel - rodzic (prawny opiekun):
1) nauczyciel jest zobowi zany do udzielenia informacji o uczniu w ramach dni otwartych szkoły lub indywidualnych
konsultacji
2) nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o trudno ciach ucznia w nauce i przekazuje wskazówki mog ce
pomóc uczniowi w nadrobieniu zaległo ci
3) rodzice (prawni opiekunowie) s zobowi zani do kontrolowania wyników w nauce swojego dziecka
3. Nauczyciel - wychowawca - pedagog szkolny:
1) wychowawca, na podstawie informacji od nauczyciela, informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej
ocenie niedostatecznej na miesi c przed zako czeniem semestru/roku szkolnego
2) nauczyciel informuje na bie co wychowawc o aktualnych osi gni ciach i zachowaniu uczniów, ewentualnie informuje
pedagoga szkolnego o zaistniałych trudno ciach i sytuacjach wymagaj cych jego interwencji i pomocy
Opracowanie: Nauczyciel przedmiotu uzupełniaj cego Bezpiecze stwo Narodowe

