Przedmiotowe zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości

nauczyciel: Daniel Rutkowski
1) Wymagania oraz sposoby pracy ze słuchaczem
Przy wystawianiu ocen bieżących, semestralnych i rocznych biorę pod uwagę
następujące kryteria:
1. Kartkówki z pojęć opanowanych na trzech ostatnich tematach lekcji
w formie testów jednokrotnego wyboru. Mogą być niezapowiedziane lub
zapowiedziane.
2. Sprawdziany z jednego działu zapowiedziane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem
3. Odpowiedzi ustne z najwyżej 2 ostatnich tematów
4. Projekty
5. Analizy marketingowe
6. Referaty- wystąpienia publiczne
7. Projekty grupowe
8. Aktywność- wypowiedzi ustne
9. udział oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach
Nieobecność jednodniowa, kiedy miejsce miała kartkówka zobowiązuje ucznia do
nadrobienia zaległości w formie wskazanej przez nauczyciela (pisemna lub ustna).
Pytania mogą być różne od tych na kartkówce.
Termin nadrobienia zaległości to najbliższa możliwa lekcja
Oceny semestralne i roczne
Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących w ciągu całego
semestru. Nie jest równa ich średniej arytmetycznej. Jest to ocena wyliczona
w elektronicznym systemie Librus na podstawie wagi poszczególnych ocen.
Waga ocen uzależniona jest od stopnia trudności zadania i waha się od 1-5.
Wagi ocen dla poszczególnych działań:
1. Kartkówka – 3
2. Sprawdzian- 5
3. Odpowiedź ustna- 4
4. wystąpienie publiczne- 4
5. projekty grupowe wewnątrzklasowe – 3
6. projekty grupowe szkolne i pozaszkolne – 5
7. udział w olimpiadach i konkursach – 3
8. sukcesy w olimpiadach i konkursach – 5
9. projekty indywidualne, własna inicjatywa – 5
10. aktywność na zajęciach (4x „+” daje ocenę celującą) – 4
11. rozwiązywanie ekonomicznych testów grupowych – 2
12. udział w Dniu Przedsiębiorczości i podobnych wydarzeniach związanych
ze szkołą – 5

13. Udział indywidualny, udokumentowany przez ucznia, w różnych formach
przedsiębiorczej aktywności dotyczącej ekonomii, marketingu poza
szkołą– 3
14. Analizy marketingowe – 5
15. Inne nie wymienione, udokumentowane przejawy aktywności- 1
Wszelkie sprawy powyżej nieopisane regulowane są przez Statut Szkoły
Punkty uzyskane przez ucznia z prac pisemnych przelicza się na oceny
szkolnewedług skali procentowej, którą ustalają nauczyciele przedmiotowi.
Ramowym przelicznikiem jest:
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