Zasady oceniania obowiązujące od 1.09.2021 w CKZiU Strzelce Opolskie
(opracowano na podstawie Statutu Szkoły)

Ocena postępów edukacyjnych
Skala ocen
Stopień
Skrót literowy
celujący
cel
bardzo dobry
bdb
dobry plus
+ db
dobry
db
dostateczny plus
+ dst
dostateczny
dst
dopuszczający plus
+ dp
dopuszczający
dp
niedostateczny
ndst

Oznaczenie cyfrowe
6
5
+4
4
+3
3
+2
2
1

Wartość punktowa oceny
6
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1

Oceny cząstkowe z prac pisemnych mogą być wyrażane w następującej skali (stosowanie skali wynikać będzie ze specyfiki
przedmiotu):
Dla przedmiotów ogólnokształcących
Dla przedmiotów zawodowych
99,1% - 100%
- celujący
99,1% - 100%
celujący
90,1% - 99%
- bardzo dobry
90,1% - 99%
bardzo dobry
70,1% - 90%
- dobry
75,1% - 90%
dobry
50,1% - 70%
- dostateczny
50,1% - 75%
dostateczny
30,1% - 50%
- dopuszczający
40,1% - 50%
dopuszczający
0 % - 30%
- niedostateczny
0 % - 40%
niedostateczny
Wagi:
1) dla wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych
Forma kontroli podlegające ocenianiu
Sprawdzian (również: test, praca klasowa)
Kartkówka, udział ucznia w konkursach przedmiotowych na etapie ponadszkolnym
Odpowiedź ustna, praca dodatkowa, projekty, ćwiczenia wykonywane samodzielnie na lekcji
Zadanie domowe, aktywność na lekcji, praca w grupach, udział w konkursach przedmiotowych
na etapie szkolnym,
2) z wychowania fizycznego przyjmuje się następujące wagi:
Forma kontroli podlegające ocenianiu
Przygotowanie do zajęć, aktywność, udział w zawodach sportowych i zajęciach SKS
Test sprawnościowy dla klasy o profilu wojskowym
Test Coopera
Przygotowanie lekcji typu aerobic, gimnastykę
Zaliczenia z obowiązkowych sprawdzianów
Prowadzenie rozgrzewki

Waga
6
4
3
1

Waga
6
5
4
3
2
1

3) z zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach zajęć praktycznych warsztatów szkolnych przyjmuje się
następujące wagi:
Forma kontroli podlegające ocenianiu
Waga
Przygotowanie do zajęć praktycznych , aktywność na zajęciach, przestrzeganie przepisów bhp
6
Wykonanie ćwiczeń zgodnie z rysunkiem, dobór narzędzi i przyrządów pomiarowych
4
Sprawdzenie wiadomości i wykorzystanie pomocy dydaktycznych
3
Prezentowanie efektów wykonanego zadania
1
Jeśli uczeń nie przystąpił do formy kontroli obowiązkowej dla wszystkich, to przyjmuje się „0” gdy:
a) była to nieobecność nieusprawiedliwiona
b) była to nieobecność usprawiedliwiona, lecz uczeń nie stawił się w nowym terminie uzgodnionym z nauczycielem z
przyczyn nieusprawiedliwionych lub nie uzgodnił nowego terminu z nauczycielem.
Jeśli uczeń przystąpił do poprawy, to do średniej ważonej wlicza się poprzednie oceny uzyskane przez ucznia. W trakcie
poprawy uczeń może zrezygnować z oddania pracy do oceny. Uczeń powinien przystąpić do poprawy w ciągu 2 tygodni od
otrzymania oceny.

Ocena klasyfikacyjna roczna jest średnią ważoną ocen otrzymanych w całym roku szkolnym zgodnie ze wskazaniami
poniższej tabeli:
Średnia ważona
Ocena
5,51 - 6,0
6
4,51 – 5,5
5
3,51 – 4,5
4
2,51 – 3,5
3
1,75 – 2,5
2
1,74 i mniej
1
Warunkiem uzyskania oceny dopuszczającej jest uzyskanie w każdym półroczu przynajmniej jednej oceny pozytywnej ze
sprawdzianu, w sytuacji kiedy w półroczu występuje więcej niż jeden sprawdzian.
Ocena klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej może zostać podwyższona przez nauczyciela, jeśli uczeń robi postępy w nauce czy
też przejawia dużą aktywność i systematyczność w uczeniu się. Ocena klasyfikacji rocznej może zostać obniżona przez
nauczyciela, w szczególności jeśli uczeń w II semestrze nie robi postępów w nauce, nie przejawia aktywności oraz nie uczy się
systematycznie
Szczegółowe zasady oceniania specyficzne dla przedmiotu określa pisemnie nauczyciel na pierwszej lekcji organizacyjnej, oraz
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na bieżąco.
Ocena zachowania
Liczba godzin nieuspr.
Liczba
Uwagi negatywne
Ilość pochwał
spóźnień
o zachowaniu
Technikum
Branżowa
Wzorowe
3-4
Bardzo dobre
1-3
1-2
Dobre
1-7
1-5
4 - 10
1-4
Poprawne
8 - 23
6 - 19
11 - 24
5-6
Nieodpowiednie
24 - 33
20 - 27
25 - 32
7-8
Naganne
34 +
28+
33+
9+
Uwaga! W klasie 4 technikum ilość pochwał mających wpływ na roczna ocenę zachowania dotyczy całego roku szkolnego.
Nie uwzględniane są spóźnienia, wynikające z trudności komunikacyjnych związanych z dojazdem do szkoły.
Skala ocen

Udzielenie uczniowi nagany wychowawcy klasy powoduje wystawienie oceny zachowania nie wyższej niż poprawna.
Rozmowa dyscyplinująca z wicedyrektorem ds. wychowawczych powoduje wystawienie oceny zachowania nie wyższej niż
nieodpowiednia. Udzielenie uczniowi nagany dyrektora szkoły powoduje wystawienie oceny zachowania nie wyższej niż
naganne.
Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jedna otrzymana pochwała wpisana przez nauczyciela,
który wpisał uwagę do dziennika niweluje jedną negatywną uwagę.
W przypadku negatywnego zachowania uczniów odnotowanego w dzienniku lekcyjnym obowiązują następujące procedury:
Ilość negatywnych
Kolejność procedur
uwag
Wykonanie prac społecznie użytecznych w wymiarze 1 godz., potwierdzonych wpisem w
1-2
dzienniku elektronicznym przez wicedyrektora
3-4
Nagana wychowawcy klasy
5-6
Rozmowa z pedagogiem szkolnym potwierdzona wpisem informującym o odbyciu rozmowy
Rozmowa ucznia z wicedyrektorem szkoły w obecności rodzica (opiekuna prawnego) oraz
7-8
wychowawcy klasy
9
Nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi w jego obecności
10
Skreślenie z listy uczniów

Pełny tekst Statutu Szkoły – http://ckziu_strzelce.bip.gov.pl/

