ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA
Z INFORMATYKI, GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, GRAFIKI REKLAMOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ IM JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE
Liceum Ogólnokształc ce
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
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. Obowi zuj ce podstawy programowe dla informatyki, grafiki komputerowej,grafiki reklamowej
3. Programu nauczania informatyki
4. Zasad Wewn trzszkolnego Oceniania Uczniów w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie(ZWO)
5. Wymaga edukacyjnych z informatyki

I.

Procedura oceniania:

1.

Nauczyciel na pierwszej lekcji odczytuje i omawia wymagania edukacyjne oraz fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w
dzienniku lekcyjnym. Szczegółowe wymagania edukacyjne s dost pne na stronie szkoły: www.iwaszkiewicz.edu.pl
2. Nauczyciel systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiej tno ci ucznia w formach i warunkach zapewniaj cych obiektywno ć
oceny.
3. W celu sprawdzenia post pów edukacyjnych przewiduj si nast puj ce formy kontroli:
1) samodzielne, komputerowe wykonanie zadania na lekcji
2) projekty edukacyjne indywidualne i grupowe
3) kilkunastominutowe sprawdziany wiedzy (test online)
4) prace domowe
5) udział w konkursach, własne publikacje ucznia w Internecie,
4. Prace uczniów 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 %
1. Ocen ródroczn i roczn z przedmiotu otrzymuje ucze na podstawie nast puj cych zasad:
a. Niedostateczn : w przypadku redniej wa onej ocen poni ej 2
b. Dopuszczaj c : w przypadku redniej wa onej ocen >=2,0 i <2,5
c. Dostateczn : w przypadku redniej wa onej ocen >=2,5 i <3,5
d. Dobr : w przypadku redniej wa onej ocen >=3,5 i <4,5
e. Bardzo dobr : w przypadku redniej wa onej ocen >=4,5 i <5,5
f. Celuj c : w przypadku redniej wa onej ocen >=5,5 i =<6
2. Ocenie podlegaj wszystkie prace przewidziane programem nauczania.
3. Waga ocen cz stkowych zawiera si w przedziale 0,8 do 1,2.
4. Ucze , który nie przesłał pracy do oceny w terminie otrzymuje ocen niedostateczn .
5. Ucze nieobecny na zaj ciach, niezale nie od przyczyny nieobecno ci, uzupełnia samodzielnie lub uczestnicz c w zaj ciach
dodatkowych prac wykonywan podczas nieobecno ci przez grup w terminie do nast pnych zaj ć. Je eli nieobecno ć jest
długotrwała i usprawiedliwiona ucze wyst puje do nauczyciela o zmian trybu zaliczenia zaległych prac.
6. Ka d ocen ni sz ni celuj ca mo na poprawić w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o ocenie. Poprawa polega na
wykonaniu podobnego zadania do wykonywanego na ocen . Oceny niedostateczne z umiej tno ci kluczowych wymagaj
obowi zkowej poprawy. Poprawa pracy skutkuje dopisaniem oceny otrzymanej z poprawy do ju otrzymanych ocen.
7. Przy ocenie punktowej prac stosuje si przeliczniki procentowe punktów na ocen zgodnie z WSO.
8. Ocena pracy jest dokonywana przed nast pnymi zaj ciami i podawana uczniowi do wiadomo ci na pocz tku lekcji. W wyj tkowych
wypadkach termin oceny mo e ulec wydłu eniu do 14 dni od oddania pracy.
9. Prac do oceny nale y przesłać poczt elektroniczn (jako zał cznik do emaila); w przypadku nie wysłania pracy ocena mo e zostać
ustalona na podstawie dost pnych danych zapisanych na koncie ucznia.
10. 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
11. Ucze posiadaj cy 50% lub wi cej nieobecno ci na zaj ciach mo e nie zostać sklasyfikowany. Ocen ustala si wówczas na
podstawie egzaminu klasyfikacyjnego

II.

Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami

1.
2.

3.

III.
1.

2.

3.

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

Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i pedagogiem szkolnym:

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)
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
Nauczyciel - wychowawca - pedagog szkolny:
1)
wychowawca, na podstawie informacji od nauczyciela, informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej
ocenie niedostatecznej 2 tygodnie przed planowanym terminem klasyfikacji rocznej.
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 informatyki

