Przedmiotowe Zasady Oceniania ćwiczeń praktycznych
w laboratoriach ZSEIT
1. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest:
1.1 Przestrzeganie zasad BHP.
Zasady BHP dla każdej pracowni są ustalane przez nauczyciela prowadzącego
daną pracownię, który ma obowiązek zapoznać i przeszkolić uczniów.
1.2 Przestrzeganie regulaminu i zasad obowiązujących w danej pracowni.
Regulamin pracowni jest ustalany przez nauczyciela prowadzącego daną
pracownię. We wszystkich pracowniach technicznych szkoły warunkiem
dopuszczenia ucznia do ćwiczeń laboratoryjnych jest posiadanie własnych
okularów ochronnych. Uczniowie odbywający ćwiczenia w pracowniach
informatycznych i teleinformatycznych, gdzie nie wykonują czynności
manualnych i nie używają narzędzi i osprzętu elektryczno – elektronicznego nie
muszą używać podczas ćwiczeń okularów ochronnych, chyba że nauczyciel
prowadzący wyda takie zalecenie. Regulamin pracowni jest zatwierdzony przez
Dyrektora szkoły.
1.3 Poprawne wykonanie ćwiczenia. Poprzez poprawne wykonanie ćwiczenia należy
rozumieć: aktywność ucznia podczas wykonywanego ćwiczenia, przygotowanie
się do ćwiczenia zgodnie z zaleceniami nauczyciela, osiągnięcia danych
rezultatów w określonym czasie.
1.4 Poprawne wykonanie sprawozdania z danego ćwiczenia. Przez poprawne
wykonanie sprawozdania należy rozumieć: wykonanie osobiście przez każdego
ucznia sprawozdania według określonego wzoru dla danej pracowni.
Sprawozdania z wykonanego ćwiczenia uczeń oddaje w dzień wykonanego
ćwiczenia pod koniec zajęć laboratoryjnych (dotyczy wszystkich pracowni z
wyjątkiem Pracowni Elektrycznej i Elektronicznej w klasach drugich).
Sprawozdanie powinno posiadać: stronę tytułową, przebieg ćwiczenia, wnioski i
powinno być zamieszczone w aktówce przedmiotu. Ćwiczenia wykonywane na
komputerze, gdzie rezultatem jest np. napisany program komputerowy,
konfiguracja urządzeń, wykonanie dokumentacji technicznej uczeń zamieszcza w
aktówce przedmiotu.
1.5 Rozliczenie aktówki przedmiotu. Aktówka może mieć jedną z dwóch form
zeszyt formatu A4 lub teczka z posegregowanymi sprawozdaniami. Aktówka

przedmiotu będzie sprawdzana przez Dyrekcję szkoły. Sprawdzanie aktówek
przedmiotowych odbywać się będzie po przebytych pełnych seriach ćwiczeń.
Za serię ćwiczeń uważa się zestaw pięciu ćwiczeń, zadań ćwiczeniowych.
1.6 Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wykonywanych
ćwiczeń.
Zagadnienia teoretyczne potrzebne do wykonania ćwiczeń praktycznych omawia
nauczyciel prowadzący daną pracownię. Omówienie może polegać na
przedstawieniu zagadnienia uczniom w formie wykładu, ale również może polegać
na przedstawieniu problemu technicznego uczniom w formie „punktów
hasłowych” do danego zagadnienia. Korzystając z formy „punktów hasłowych”
należy poinformować uczniów o obowiązku przygotowania materiału dotyczącego
danego ćwiczenia.
1.7 Obecność na ćwiczeniach.
Czas na odrobienie nieobecności na ćwiczeniach zgodnie ze statutem szkoły
wynosi dwa tygodnie. Nieobecności uczniowie mogą odrabiać na konsultacjach po
wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym. Nieobecności
spowodowane zdarzeniami losowymi: choroba, pobyt w szpitalu, sprawy rodzinne
uczeń może zaliczyć w formie indywidualnych zaliczeń ustnych, pisemnych,
referatów, opracowań, prezentacji, opracowań teoretycznych. O formie zaliczenia
długich nieobecności spowodowanych zdarzeniami losowymi decyduje Dyrektor
szkoły.
2. W laboratoriach Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych obowiązuje
następująca skala ocen:
6 – celujący
5 – bardzo dobry
4 – dobry
3 – dostateczny
2 – dopuszczający
1 – niedostateczny

