ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. H. SIENKIEWICZA W SUCHOŻEBRACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z INFORMATYKI
Przedmiotowe Zasady Oceniania polegają na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych, które wynikają z programu nauczania oraz formułowania oceny.
Dzięki PZO możemy uzyskać informację o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego
postępach w nauce.
OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

I.
•
•
•
•
•

Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym
Przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej
Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem komputerowym.
Rozwijanie zainteresowań techniką i wdrażanie do świadomego korzystania z niej.
Wskazanie użyteczności komputerów w nauce , pracy i zabawie.

II. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - ZAŁOŻENIA
• Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, końcowo roczne ocenianie i
klasyfikowanie uczniów według skali przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania
oceny.
• Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz ponadprzedmiotowe,
postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym.
• Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do
dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.
III. CELE
Celem PZO jest:
• dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego
rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia,
• wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich
likwidacji,
• motywowanie ucznia do systematycznej pracy,
• umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
IV. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH INFORMATYKI
Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace
domowe, aktywność i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
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1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub
sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja
wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
• Sprawdzian poprzedza lekcję powtórzeniową, podczas której nauczyciel
zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
• Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób
przechowywania sprawdzianów są zgodne z WZO.
• Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich
poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
• Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WZO.
• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po
oddaniu prac.
2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek
lekcyjnych (maksymalnie trzech).
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie
programowym kartkówki.
• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana
na ocenę zgodnie z zasadami WZO.
• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO.
3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas
lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
• wartość merytoryczną,
• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność i estetykę.
4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu.
Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• właściwe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.
5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania
wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie
zleconej przez nauczyciela.
• Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem
a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WZO.
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•

Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym
o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających
umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej),
zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na
lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc
koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak
podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak
zaangażowania na lekcji.
• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między
nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WZO.
7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych,
prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.
8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych
(szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO.
V. ZASADY OCENIANIA
• Każdy uczeń jest oceniany systematycznie.
• Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).
• Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Sprawdziany w formie pisemnej lub testowej
przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
• Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione
w ciągu dwóch tygodni.
• Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu lub testu ocenę niedostateczną, dopuszczającą,
dostateczną, dobrą może ją poprawić (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w
terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika przy
pierwotnej ocenie ze sprawdzianu lub testu.
• Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian lub test z przyczyn usprawiedliwionych, musi
przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na pierwszej
lekcji, na którą przyszedł.
• Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową
odpowiadającą poszczególnym ocenom:
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100% - celująca
99% – 91% – ocena bardzo dobra
90% – 75% – ocena dobra
74% – 51% – ocena dostateczna
50% – 31% – ocena dopuszczająca
30% – 0% – ocena niedostateczna
• Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny
(nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, testów i kartkówek). O tym fakcie uczeń jest
zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji.
• Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego) oraz
brak pracy domowej otrzymuje „ -”, trzy „-” skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
• Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde trzy zgromadzone„+” uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na
lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie
lekcji, aktywną pracę w grupie.
• Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania
w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.
• Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i
odpowiedzi ustnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane lecz podlegają poprawie.
• Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego
• Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o dodatkową
pomoc.
Mogą to być:
- dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem),
- prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu,
- pomoc koleżeńska,
- ścisła współpraca z rodzicami.
VI. OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
Ocena semestralna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
O ocenie decydują:
• oceny samodzielnej pracy ucznia (sprawdziany, testy, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace
domowe, zadania w zeszycie ćwiczeń, prace praktyczne),
• oceny wspomagające (aktywność na lekcji, prace dodatkowe, udział w zajęciach
pozalekcyjnych, konkursach).
Największą wartość mają:
• sprawdziany pisemne, testy, kartkówki, udział w konkursach przedmiotowych
• odpowiedzi ustne
• prace praktyczne
• rozwiązywanie problemów, uzasadnianie, wnioskowanie
• aktywność
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Oceny semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali:
• celujący - 6
• bardzo dobry – 5
• dobry – 4
• dostateczny – 3
• dopuszczający – 2
• niedostateczny -1
Ocena klasyfikacyjna semestralna/roczna ustalana jest według następującego schematu
opierając się na średniej ważonej według następującego schematu:
Zakres średniej ważonej obliczanej na podstawie ocen szkolnych ( dziennik elektroniczny,
dziennik papierowy )
0,00-1,74 – niedostateczna
1,75-2,74 – dopuszczająca
2,75 -3,74 – dostateczna
3,75-4,74 – dobra
4,75-5,74 – bardzo dobra
5,75-6,00- celująca
Dla ocen ustalone zostały następujące wagi:
praca klasowa, test – 6
kartkówka – 3
laureat konkursów – 5
aktywność – 1
odpowiedź ustna – 2
ćwiczenia praktyczne -2
praca domowa – 2
VII. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznani z PZO
2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria
3. Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki otrzymują do wglądu uczniowie, rodzice
zaś otrzymują do wglądu na życzenie
4. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego
5. Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu.
Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne są rodzicom przekazywane osobiście na zebraniach
rodzicielskich, comiesięcznych spotkaniach tzw. Dniach otwartych lub przez dziennik
elektroniczny.
Ewaluacja PZO
Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje analizy funkcjonowania
przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach geografii. Ewentualne zmiany w PZO będą
obowiązywały od następnego roku szkolnego.

