PZO oraz regulamin obecności – kursy przygotowania zawodowego CKZ
Uczestnicy kursu zobowiązani są do obecności na wszystkich zajęciach zgodnie z planem.
Opuszczenie części lekcji lub spóźnienie na lekcje będzie zaznaczane przez nauczyciela w dzienniku.
Honorowane będą zwolnienia lekarskie L4, które należy doręczyć opiekunowi grupy.
Uczeń zobowiązany jest do posiadania i prowadzenia zeszytu (zeszyt w kratkę, 60-96 kartek).
METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY
SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
a) Kartkówki – 10–15 min.– obejmujące materiał z poprzedniej lekcji – bez zapowiedzi
(ocena niedostateczna nie podlega poprawie).
b) Sprawdziany pisemne (w tym testy dydaktyczne) - przeprowadzane po zakończeniu każdego działu
lub większej partii materiału - zapowiadane wcześniej (ocena niedostateczna może zostać poprawiona).
c) Wypowiedzi ustne – ocenie podlega rzeczowość, stosowanie języka fachowego oraz umiejętność
formułowania dłuższej wypowiedzi.
d) Prace domowe – wybrany przez nauczyciela uczeń będzie przedstawiał na ocenę rozwiązanie pracy
domowej całej klasie.
e) Systematyczna obserwacja zachowania uczniów, w tym aktywności na lekcjach, umiejętności
samodzielnego rozwiązywania problemów, udziału w dyskusjach, prowadzących do wyciągania
wniosków:
- za prawidłową odpowiedź podczas zajęć uczeń otrzymuje tzw. „kreskę aktywności”,
- zdobycie 10 „kresek aktywności”, to jeden plus,
- zdobycie 4 plusów, to ocena bardzo dobra.
Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne, tzn. będą ogłaszane głośno przy całej klasie.
Wszystkie prace pisemne będą archiwizowane, aby uczniowie lub ich rodzice mogli je zobaczyć
i otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny.
Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny może napisać sprawdzian na kolejnych zajęciach
lub odpowiadać z tego samego zakresu materiału, który obowiązywał na sprawdzianie.
Osoby nieobecne na sprawdzianie będą miały wpis „n” w miejscu oceny.
Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym będzie wpis określający rodzaj aktywności ucznia, zakres
materiału i formę sprawdzianu, np. na górze w dzienniku za co stawiana jest ocena, a na dole wpis
z jakiego działu, data itp.
W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną
na oceny cyfrowe wg kryteriów:
• bardzo dobry............................100%-91%
• dobry........................................90%-75%
• dostateczny..............................74%-51%
• dopuszczający..........................50%-31%
• niedostateczny.........................30%-0%.

