Przedmiotowy System Oceniania
Zespołów Przedmiotów Zawodowych
(ekonomiczno-handlowych i graficznych)

1.Podstawa prawna
System oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 3.08.2017r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który jest
załącznikiem do Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku
2.Zasady PSO, które nie zostały uwzględnione w WSO
a) Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać
ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie na najbliższych konsultacjach
przedmiotowych. Jeżeli z powodów nieuzasadnionych uczeń nie zgłosi się na
konsultacje i nie napisze pracy klasowej wówczas z pierwszego terminu
otrzymuje ocenę niedostateczną.
b) Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej i nie usprawiedliwili nieobecności,
otrzymują ocenę niedostateczną i mogą przystąpić do poprawy na zasadach
ogólnych.
c) Jeżeli uczeń w czasie pisania pracy pisemnej ściągał i został przyłapany przez
nauczyciela, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości przystąpienia
do poprawy.
d) Odpowiedź ustna i kartkówki mogą obejmować materiał tylko z trzech
ostatnich tematów.
e) Uczeń aktywny na zajęciach lekcyjnych, w zależności od stopnia aktywności
może otrzymać ocenę- celującą (z czterech +), bardzo dobrą (z trzech +), dobrą
(z dwóch +), dostateczną (z jednego +). Ocena dobra i dostateczna jest
wpisywana na życzenie ucznia. Niewykorzystane w semestrze (+) zaliczane są na
koniec roku szkolnego i na tej podstawie wystawiana jest ocena końcowa za
aktywność.
f) Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany
z przedmiotu.

g) Dla ucznia, o którym mowa w g) przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny,
potwierdzając go na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
h) Uczeń ma prawo zgłosić indywidualnie nieprzygotowanie do lekcji (nie
dotyczy prac pisemnych). Liczbę tych nieprzygotowań w semestrze ustala
nauczyciel przedmiotu, wg poniższego zestawienia
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i) Nieprzygotowanie do zajęć należy zgłaszać na początku lekcji.
j) Jeżeli uczeń był nieobecny na lekcji musi uzupełnić materiał i wiadomości (np.
w oparciu o podręcznik) na następną lekcję. Wyjątkiem jest nieobecność
w szkole trwająca przynajmniej 5 dni. Wtedy uczeń musi uzupełnić materiał
i wiadomości w ciągu tygodnia od dnia, kiedy wrócił do szkoły.
k) Uczeń nieaktywny, nieuważający i przeszkadzający innym na zajęciach
lekcyjnych może otrzymać (-), dwa (-) otrzymane w ciągu semestru są
równoznaczne z oceną niedostateczną za aktywność.
l) Uczeń ma prawo powtórnie przystąpić do pracy klasowej tylko raz, w ciągu
dwóch tygodni od daty zapoznania się z oceną, w terminie ustalonym przez
nauczyciela.
ł)Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń może poprawić w formie
pisemnej lub ustnej, z tego samego zakresu materiału, z którego była praca
klasowa.

Słupsk, dn. 29.08.2017r.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych

