
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania. 

1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć w odniesieniu do wymagań  
      edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania. 

2. Dostarczanie uczniom, rodzicom oraz nauczającym informacji o postępach w uczeniu się,  
      jak też o problemach związanych z przyswajaniem wiedzy, nabywaniem umiejętności  
      i kształtowaniem postaw. 

3. Uzyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela w celu doskonalenia jakości pracy 
edukacyjnej. 

II.Zasady oceniania. 

1. Uczeń jest oceniany za realizację zadań edukacyjnych określonych i podanych przez 
nauczyciela na początku roku szkolnego. 

2. Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności oraz następujące postawy: aktywność, 
kreatywność, umiejętność pracy w grupie oraz samokontroli. 

3. Kartkówki oraz odpowiedzi ustne obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w półroczu nieprzygotowanie do zajęć. Prawo to 

nie dotyczy zajęć na których ma się odbyć sprawdzian lub powtórzenie materiału. 

5. Sprawdzian poprzedzony jest wpisem w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem. 
6. Sprawdziany są obowiązkowe. 
7. Przy przeliczaniu punktów ze sprawdzianów obowiązują następujące zasady: 

0% – 29% ocena niedostateczna 
30% – 50% ocena dopuszczająca 
51% – 75% ocena dostateczna 
76% – 85% ocena dobra 
86% – 95% ocena bardzo dobra 
96% – 100% ocena celująca 

8. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, zobowiązany jest napisać go w innym terminie, 
uzgodnionym z nauczycielem. 

9. Uczeń, który nie zgłosi się na zapowiedzianą pracę klasową, ma zaznaczony w 

miejscu oceny symbol „-„. Po napisaniu sprawdzianu w innym uzgodnionym z 

nauczycielem terminie, symbol zostaje wykasowany i zastąpiony oceną, którą 

otrzymał. Jeśli uczeń nie napisze zaległego sprawdzianu w wyznaczonym terminie, 

znak „-„ zostaje zamieniony na ocenę niedostateczną z wagą 3. 



10.  Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu po wcześniejszym zgłoszeniu tego 
zamiaru nauczycielowi i po uzgodnieniu z nim terminu. 

11. Ocena otrzymana za poprawę sprawdzianu jest wpisywana do dziennika obok oceny  

z danej pracy klasowej. 
12. Ocena półroczna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen 

cząstkowych, jest ich średnią ważoną (sprawdzian – waga 3; kartkówka, odpowiedź ustna  
– waga 2; aktywność, praca domowa, praca w grupach, referaty i inne – waga 1).  
Przy przeliczaniu średniej ważonej na ocenę obowiązują następujące zasady: 

0,00 – 1,70   niedostateczny 
1,71 – 2,50   dopuszczający 
2,51 – 3,50   dostateczny 
3,51 – 4,50   dobry 
4,51 – 5,30 bardzo dobry 
5,31 – 6,00 celujący 

 Ocenę celującą może otrzymać również uczeń, który posiada szczególne osiągnięcia  
             w konkursach związanych z przedmiotem podstawy przedsiębiorczości. 

13. Propozycje ocen semestralnych i końcowych wystawiane są w terminie 

przewidzianym  

w Statucie Szkoły.  

14. Ocena semestralna i końcowa może być niższa lub wyższa od proponowanej, zgodnie 

ze średnią uzyskaną na koniec semestru lub koniec roku. 

15. O propozycji oceny niedostatecznej (semestralnej lub końcowej) uczeń i jego rodzice 

muszą zostać poinformowani w termie podanym w Statucie  Szkoły. 

16. Informacje o bieżących ocenach każdego ucznia znajdują się w dzienniku 

elektronicznym, znajdują się tam również propozycje ocen semestralnych i rocznych. 

Informacje o ocenach rodzice mogą otrzymać na każdym zebraniu klasowym. Jeżeli 

rodzice nie są obecni na zebraniu, na którym podawane są informacje  

o proponowanych ocenach niedostatecznych, zostają o tym poinformowani drogą 

listowną.


