Zajęcia komputerowe
Zasady oceniania

I. Zasady pracy podczas lekcji
1. Dzwonek oznacza początek lekcji. Po usłyszeniu go zajmij swoje miejsce i skup się.
2. Zadbaj o porządek na swoim stanowisku pracy – powinno się tam znajdować tylko to, czego będziesz używać
podczas lekcji.
3. Jesteś w miejscu pracy. Nie przeszkadzaj innym: koleżankom, kolegom i nauczycielowi.
4. Nie przerywaj innym. Gdy jedna osoba mówi, reszta słucha.
5. Jeśli chcesz zabrać głos – podnieś rękę.
6. Otrzymane od nauczyciela dane logowania do aplikacji edukacyjnych, tzn.:
• adres strony,
• nazwa logowania (login, loginname),
• hasło
zapisz lub wklej do zeszytu lub dzienniczka. Ich brak będzie oznaczać, że jesteś nieprzygotowana/-y do lekcji.
7. Jeśli jakieś zagadnienie szczególnie Cię zainteresuje – zaproponuj samodzielne (z pomocą nauczyciela) przeprowadzenie lekcji na ten temat.

II. Zasady oceniania
1. Ocenie podlega praca ucznia podczas lekcji oraz zdobyta przez niego wiedza.
2. W miarę możliwości oceniane będą praktyczne zadania, w szczególnych przypadkach zostaną przeprowadzone
sprawdziany lub kartkówki pisemne lub możesz zostać poproszony do odpowiedzi ustnej.
3. Każde z zadań wyznaczone podczas lekcji może podlegać ocenie.
4. O planowanym sprawdzianie pisemnym zostaniesz poinformowana/-y z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Kartkówka nie musi być wcześniej zapowiedziana i obejmuje tematykę ostatnich trzech lekcji.
6. Odpowiedź ustna obejmuje tematykę ostatnich trzech lekcji. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod
uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.
7. Plusy i minusy.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji, szczególne zaangażowanie w pracę podczas lekcji, wykonanie dodatkowego zadania po lekcjach lub wcześniejsze przygotowanie i zaprezentowanie podczas lekcji nieobowiązkowego zadania.
• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji, w przypadku braku zaangażowania
w przebieg lekcji lub zakłócania przebiegu lekcji.
• Za każde trzy plusy otrzymasz ocenę bardzo dobrą za aktywność lub za każde pięć plusów – ocenę celującą.
• Za każde trzy minusy otrzymasz ocenę niedostateczną za aktywność.
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