ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ IM JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Sprzedawca- 522301
Kucharz- 512001
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III.

Podstawa prawna
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z
pó niejszymi zmianami (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562)
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Podstawa programowa kształcenia w zawodach: sprzedawca-522301, kucharz-512001
Program nauczania dla zawodów: sprzedawca-522301, kucharz-512001 o strukturze przedmiotowej, rodzaj programu liniowy
Wymagania edukacyjne z przedmiotów obj tych programem nauczania
Zasady Wewn trzszkolnego Oceniania Uczniów w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie(ZWO)
Cele oceniania:
poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni ć edukacyjnych oraz post pach w tym zakresie;
udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce;
dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post pach, trudno ciach w nauce i specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
ocena jest informacj , w jakim stopniu ucze spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela;
ocenianie osi gni ć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i post pów w opanowaniu przez
ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikaj cych z podstawy programowej;
ucze oceniany jest zgodnie z Zasadami Wewn trzszkolnego Oceniania
Obszary aktywno ci ucznia, które podlegaj ocenie:

1.

Wiedza:

2.
3.
4.
5.
6.

znajomo ć poj ć, zasad, zagadnie i reguł przewidzianych w programie nauczania,
kształtowanie poj ć zawodowych - sprawdzenie stopnia zrozumienia fachowej terminologii,
kształtowanie j zyka zawodowego,
zrozumienie i zapami tywanie wiadomo ci zdobytych podczas lekcji i nauki własnej,
uporz dkowanie i streszczenie wiadomo ci, zilustrowanie i wyja nienie na odpowiednich przykładach.
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posługiwanie si wiadomo ciami;
prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwi zywanie problemów zwi zanych z przedmiotem;
prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie zwi zków mi dzy teori , a praktyk ;
ocenianie, warto ciowanie, wnioskowanie;
poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych (podr czniki, plansze, słowniki, rysunki, schematy);
rozwi zywanie zada rachunkowych — stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i otrzymanych rezultatów;
praca projektowa – kreatywno ć my lenia, sposób uj cia zagadnienia;
wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce;
posługiwanie si fachow terminologi ;
ćwiczenia praktyczne na komputerze – ocenianie stopnia wykonania zadania i zaanga owanie ucznia
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Postawy:
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samodzielno ć i aktywno ć na lekcji
pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem
praca w zespole
obecno ć i przygotowanie do lekcji
posiadanie podr cznika wybranego przez nauczyciela
prowadzenie zeszytu i wykonywanie zada
samodzielno ć, zaanga owanie i dociekliwo ć poznawcza
kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu
umiej tno ć samooceny, planowania i organizowania własnej nauki

10. dokładno ć, rzetelno ć, systematyczno ć, wiara we własne siły
11. Wkład pracy ucznia.
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Metody i formy pracy ucznia podlegaj ce ocenie:
ustne: odpowied ustna, dyskusja, rozmowa, definiowanie;
pisemne: sprawdzian zapowiedziany z okre lonego materiału, kartkówka lub test nie zapowiedziany z ostatniej 1 - 3 lekcji,
praca pisemna lub test sprawdzaj cy z działu programowego, praca domowa;
ćwiczenia praktyczne;
prace samodzielne uczniów;
prace w grupach;
aktywno ć i zaanga owanie na lekcjach;
prace nieobowi zkowe , ponadprogramowe;
Oceny semestralne i roczne:
Ocena klasyfikacyjna ródroczna i roczna wynika z co najmniej z trzech ocen cz stkowych z ró nych form oceniania.
Je eli w wyniku klasyfikacji ucze otrzyma ródroczn ocen niedostateczn , nauczyciel mo e wymagać zaliczenia tre ci
obowi zuj cych w I semestrze, po uprzednim uzgodnieniu form i terminu zaliczenia z nauczycielem.
Je eli w wyniku klasyfikacji ko cowo rocznej ucze otrzyma ocen niedostateczn poprawa nast puje na warunkach
okre lonych w Zasadach Wewn trzszkolnego Oceniania.
Ucze mo e ubiegać si o wy sz ocen z poszczególnych przedmiotów na zasadach okre lonych w Zasadach
Wewn trzszkolnego Oceniania.
Kryteria ocen prac pisemnych:
96-100% - celuj cy
86–95% – bardzo dobry
71–85% – dobry
56–70% – dostateczny
41–55% – dopuszczaj cy
40% i poni ej – niedostateczny

VII. Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami
1.
2.

3.

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

Dodatkowe warunki:
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne dost pne s dla uczniów i rodziców/ prawnych
opiekunów/ na stronie internetowej szkoły dost pne na stronie internetowej szkoły www.iwaszkiewicz.edu.pl
Sprawdziany s obowi zkowe. Je eli z przyczyn usprawiedliwionych ucze nie mo e ich napisać z cał klas , to powinien to
uzupełnić w ci gu 14 dni od powrotu do szkoły.
Ucze , który chce poprawić ocen niedostateczn ze sprawdzianu na wy sz , dokonuje tego w ci gu 2 tygodni od uzyskania
informacji o ocenie.
Kartkówki nie podlegaj poprawie.
Prace pisemne udost pniane s do wgl du uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) w porozumieniu z nauczycielem
przedmiotu;
W ka dym półroczu ucze mo e zgłosić dwa nieprzygotowania do zaj ć edukacyjnych.
Informacje dla rodziców przekazywane b d przez wychowawc klasy i nauczycieli poszczególnych zaj ć edukacyjnych na:
organizowanych w szkole zebraniach, dniach otwartych, spotkaniach indywidualnych oraz drog mailow , pocztow lub
telefonicznie.

Opracowanie: nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSZ sprzedawca i ZSZ kucharz

