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PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA  Z  PRACOWNI  MONTAŻU  

W ZESPOLE  SZKÓŁ  ELEKTRONICZNYCH  W  RADOMIU 

 

 

Regulamin ten dotyczy następujących przedmiotów: 

 

1. dla zawodu technik elektronik 311408: 

• Pracownia montażu urządzeń elektronicznych. 

2. dla zawodu technik mechatronik 311410: 

• Pracownia montażu urządzeń mechatronicznych. 

3. dla zawodu technik automatyk 311909: 

• Pracownia montażu urządzeń automatyki. 

4. dla zawodu technik robotyk 311413: 

• Pracownia montażu elementów robotyki. 

 

 

1. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI – OCENIANIE. 
 

 

1.1 Ćwiczenie praktyczne – obejmuje: 

- ustne lub pisemne sprawdzenie wiadomości teoretycznych niezbędnych do wykonania zadania 

praktycznego,  

- wykonywanie ćwiczenia w zakresie organizacji stanowiska pracy, przestrzegania regulaminu pracowni 

i zasad bhp, przestrzegania zasad korzystania z narzędzi i urządzeń, poprawności technologicznej 

wykonywanych prac, umiejętności korzystania z dokumentacji technicznej, współpracy w zespole, 

samodzielności,  

- prezentację wykonanego zadania w zakresie omówienia, jakości i poprawności wykonanej pracy. 

Ćwiczenie praktyczne powinno zostać wykonane przez zespół ćwiczący w czasie zajęć. 

Ćwiczenie praktyczne może być wykonane w formie pisemnej. 

1.2 Ćwiczenie kontrolne – polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia zadania, którego tematyka 

zawiera się w wykonywanej serii ćwiczeń. 

1.3 Zadanie projektowe – polega na wykonaniu przez ucznia zadania, które powinno mieć związek z 

tematyką działu programowego, którego dotyczy. 

O tematyce zadania projektowego decyduje nauczyciel prowadzący dany dział programowy, który 

określa tryb i termin jego wykonania. 

1.4 Uczeń otrzymuje ocenę z zajęć w skali od 1 do 6. 

1.5 Przy ustalaniu oceny z zajęć uwzględnia się możliwości psychofizyczne oraz indywidualną sytuację 

ucznia. 

 

 

2. KLASYFIKACJA. 
 

2.1 Klasyfikacja z poszczególnych działów programowych: 
 

2.1.1 Uczeń jest klasyfikowany, czyli otrzymuje ocenę z danego działu programowego, jeżeli 

uczestniczy w co najmniej połowie wszystkich zajęć. W przeciwnym razie może nie być klasyfikowany. 

2.1.2 Uczeń nieobecny na zajęciach nie otrzymuje za nie oceny. 

2.1.3 Ocena śródroczna, roczna (końcowa) w każdym dziale programowym jest średnią ważoną ocen 

(zamienionych na punkty) uzyskanych z poszczególnych jednostek lekcyjnych. Brak oceny za któreś z 

zajęć powoduje zaliczenie do średniej wartości „0”. Średnia w zależności od całościowej pracy ucznia 

może być przez nauczyciela zaokrąglona do pełnego stopnia w górę lub w dół. 

2.1.4  Jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie miał możliwości wykonania zadania 

praktycznego, to może je wykonać w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
 

2.2 Klasyfikacja śródroczna, roczna (końcowa): 
 

2.2.1 Uczeń jest klasyfikowany, czyli otrzymuje ocenę śródroczną, roczną (końcową), jeżeli posiada 

oceny z co najmniej połowy działów programowych przewidzianych w danym roku szkolnym. 
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2.2.2 Brak zaliczenia z któregokolwiek działu programowego (nie uzyskanie oceny pozytywnej) 

powoduje ocenę niedostateczną z przedmiotu. 

2.2.3 Wysokość oceny śródrocznej, rocznej (końcowej) jest średnią ważoną ocen zaliczających 

(pozytywnych) z poszczególnych działów programowych oraz ocen z ćwiczeń kontrolnych, 

zaokrągloną w górę lub w dół za zgodą co najmniej połowy nauczycieli uczących w danej klasie. 

 

 

2.3 Ustalanie ocen klasyfikacyjnych: 
 

2.3.1 Podczas liczenia średniej ocen, zamienionych na punkty, przyjmuje się: 

 „+” jako +0,5;  „−” jako −0,25;      np. ocena 3+  to 3,5;  ocena 4−  to 3,75. 

2.3.2 Przeliczanie obliczonej średniej w punktach na oceny: 
 

     Punkty w przedziale:                    Ocena:         

        ( 0 ÷ 1,7>  niedostateczny 1 

       (1,7 ÷ 2,7>  dopuszczający 2 

       (2,7 ÷ 3,7>  dostateczny 3 

       (3,7 ÷ 4,7>  dobry  4 

       (4,7 ÷ 5,7>  bardzo dobry 5 

       (5,7 ÷ 6,0>  celujący 6 
 

2.3.3 Ocenę śródroczną, roczną (końcową) wystawia opiekun klasy. 

 

 

3. POPRAWIANIE PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH (KOŃCOWYCH) OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH. 
 

3.1 Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do 

egzaminu klasyfikacyjnego w terminie zaproponowanym przez Kierownika Szkolenia Praktycznego, 

pod warunkiem uzupełnienia wiadomości i umiejętności praktycznych we własnym zakresie zgodnie  z 

programem nauczania obowiązującym w danej klasie. 

3.2 Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną pod 

warunkiem wykonania określonego zadania projektowego. 

3.3 Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną, jeżeli 

wykonuje zadania na rzecz szkoły, które mają związek z programem realizowanym na danym 

przedmiocie. 

O podwyższeniu oceny uczniowi decydują wszyscy nauczyciele uczący przedmiotu w danej klasie. 

 
 


