PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Technikum nr 1
Szkoła branżowa I stopnia
w
ZESPOLE SZKÓŁ
LICEALNYCH I TECHNICZNYCH
W TUCHOLI

I. OCENIANIE.
1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane na początku września
każdego roku szkolnego.
2. Ocenia się osiągnięcia ucznia – wiedzę, umiejętności i postawy, np. aktywność, kreatywność oraz terminowość jakość i
szybkość realizacji zadań.
3. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przechowywane są przez nauczyciela, rodzic może otrzymać prace do
wglądu.
5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i może być przedmiotem oceniania.
II.
FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE
1. Wiedza i umiejętności przedmiotowe (np. posługiwanie się terminologią przedmiotu, swoboda operowania terminologią,
stosowanie odpowiednich metod).
2. Aktywność na lekcjach – uczestniczenie w lekcji poprzez zgłaszanie się do rozwiązywania problemów lub zadań, udział w
dyskusjach, przygotowanie określonych fragmentów lekcji., itp.
3. Praca w grupach.
4. Wyszukiwanie informacji w różnych środkach masowego przekazu oraz w podręcznik.
5. Prace ucznia – samodzielne referaty, prezentacje, projekty, pomoce do lekcji.
6. Udział w konkursach, turniejach i olimpiadach.
7. Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania.
8. Przygotowanie do lekcji.
III. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za:

odpowiedzi ustne

prace domowe

kartkówki z bieżącego materiału

sprawdziany, prace klasowe po zamkniętej partii materiału

ćwiczenia praktyczne

projekty grupowe lub indywidualne

prezentacje

referaty

karty pracy

testy

pracę i aktywność na lekcji
Sprawdziany, prace klasowe powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku.
Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zapowiadane i dotyczą co najwyżej trzech ostatnich lekcji.
Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni.
Sprawdziany, prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji bez podania przyczyny (nie
dotyczy sprawdzianów).
Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć w przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej
nieobecności.
Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu
do szkoły.
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IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

Część pierwsza. Kim jest człowiek przedsiębiorczy?
1

2

1

1

Istota
przedsiębiorczości

Komunikacja
interpersonalna

Czym jest przedsiębiorczość? Rola
przedsiębiorczości w gospodarce i w
życiu człowieka. Cechy i umiejętności
osób przedsiębiorczych (m.in.
innowacyjność, kreatywność,
asertywność i uczenie się przez całe
życie). Człowiek przedsiębiorczy
a przedsiębiorca.
Definicja komunikacji
interpersonalnej. Przebieg procesu
komunikacji. Komunikacja pisemna i
ustna. Komunikacja werbalna i
niewerbalna. Przeszkody
w komunikacji i ich usuwanie. Zasady

I.1), I.3)

I.2)

skutecznej komunikacji.

3

4

1

1

Negocjacje

Praca zespołowa

Czym są negocjacje? Cechy i
umiejętności ułatwiające
prowadzenie negocjacji. Etapy
negocjacji. Zasady skutecznych
negocjacji. Style negocjowania.
Perswazja i manipulacja
w negocjacjach. Warianty
zakończenia negocjacji.

IV.17)

Zasady pracy zespołowej. Kierownik,
lider i członkowie zespołu. Role i
cechy członków zespołu. Zadania
kierownika zespołu. Zasady
skutecznego zarządzania ludźmi.
Konflikty w zespole.

IV.10), IV.11)

zdobywa informacje o ludziach przedsiębiorczych
w swoim otoczeniu

P

dokonuje samooceny z punktu widzenia posiadanych
cech i umiejętności osoby przedsiębiorczej

P

skutecznie komunikuje się z innymi ludźmi

P

dobiera w zależności od sytuacji właściwe formy
komunikacji werbalnej i niewerbalnej

P

eliminuje przeszkody powstałe w procesie komunikacji

P

dokonuje samooceny z punktu widzenia umiejętności
prowadzenia skutecznej komunikacji interpersonalnej

P

efektywnie uczestniczy w negocjacjach

P

dokonuje samooceny z punktu widzenia posiadanych
cech i umiejętności ułatwiających i utrudniających
prowadzenie negocjacji
identyfikuje sytuacje, w których stosowana jest
manipulacja

P
P

korzysta z metod obrony przed manipulacją

P

efektywnie uczestniczy w pracy zespołowej

P

stosuje zasady pracy zespołowej

P

na podstawie zdobytych doświadczeń przedstawia rolę,
jaką pełnił w zespołach, w których uczestniczył

P

stosuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów

P

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia

Poziom
wymagań
programowych

objaśnia własnymi słowami prawo popytu i podaży oraz
działanie mechanizmu rynkowego

P

podaje rzeczywiste przykłady konkurencji doskonałej,
monopoli, konkurencji monopolistycznej i oligopoli

P

wymienia przyczyny powstawania monopoli
i przedstawia skutki ograniczonej konkurencji na rynku

P

objaśnia funkcje i formy pieniądza

P

przygotowuje argumenty do dyskusji na temat szans
i zagrożeń związanych z eliminacją pieniądza
gotówkowego i zastąpieniem go pieniądzem
elektronicznym

P

wyjaśnia rolę pieniądza oraz rynków i instytucji
finansowych w życiu człowieka, w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw oraz gospodarce

P

wymienia cechy gospodarki rynkowej

P

podaje przykłady i konsekwencje naruszenia prawa
własności oraz wyjaśnia znaczenie istnienia konkurencji
na rynku

P

porównuje podstawowe modele systemów
gospodarczych i wyjaśnia, dlaczego gospodarka
nakazowo-rozdzielcza jest nieefektywna

P

wyszukuje informacje o podmiotach gospodarki
rynkowej

P

Uczeń:

Część druga. Jak działa gospodarka?
5

1

Rynek

Rynek. Popyt i podaż. Czynniki
wpływające na popyt i podaż. Prawo
popytu i podaży. Mechanizm

I.5), I.6), I.7),
IV.9)

rynkowy. Funkcje rynku. Rodzaje
rynków. Struktury rynkowe (monopol,
oligopol, konkurencja
monopolistyczna, konkurencja
doskonała). Negatywne skutki
ograniczonej konkurencji na rynku.
6

7

8

1

1

1

Pieniądz i jego
obieg

Gospodarka
rynkowa a inne
systemy
gospodarcze

Podmioty
gospodarki
rynkowej

Funkcje i formy pieniądza. Rynki i
instytucje finansowe. Obieg pieniądza
w gospodarce. Rola pieniądza,
rynków i instytucji finansowych w
życiu człowieka, funkcjonowaniu
przedsiębiorstw oraz gospodarce.

II.1)

Wartości, na których opiera się
gospodarka rynkowa: własność
prywatna, konkurencja, wolność
gospodarcza. Gospodarka nakazoworozdzielcza (centralnie planowana) i
jej cechy. Przedstawienie zalet
gospodarki rynkowej na tle cech
gospodarki nakazowo-rozdzielczej
(centralnie planowanej). Gospodarka
mieszana

I.4)

Podmioty gospodarki rynkowej:
gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwa, państwo.

I.6)

Lp.

9

1011

Liczba
godzin

1

2

Temat

Cykl
koniunkturalny

Rola państwa
w gospodarce

Materiał nauczania
Charakterystyka podmiotów
gospodarki rynkowej. Zależności i
powiązania między podmiotami
gospodarki rynkowej
Fazy cyklu koniunkturalnego.
Zachowania gospodarki w kolejnych
fazach cyklu koniunkturalnego.
Metody przeciwdziałania zjawiskom
kryzysowym w gospodarce krajowej
i światowej.

Narzędzia oddziaływania państwa na
gospodarkę. Polityka fiskalna. Finanse
publiczne. Budżet państwa.

Podstawowe źródła wpływów i
kierunki wydatków budżetu państwa.
Wpływ deficytu budżetowego i długu
publicznego na funkcjonowanie
gospodarki. Podatki i ich klasyfikacja
według różnych kryteriów (rodzaje
podatków). Wpływ podatków na
budżet państwa oraz na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych. Szara
strefa w Polsce, jej przyczyny
i negatywne skutki jej rozwoju. Bank
centralny i polityka pieniężna.
Instrumenty polityki pieniężnej.
Narodowy Bank Polski – jego

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

I.8)

I.6), I.8), I.9),
II.2), II.7),
II.9), IV.19)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

objaśnia schemat powiązań zachodzących między
podmiotami gospodarki rynkowej

P

objaśnia fazy cyklu koniunkturalnego

P

wyszukuje informacje o sposobach wpływania przez
państwo na przebieg cyklu koniunkturalnego i o
sposobach łagodzenia jego skutków

P

odczytuje i interpretuje informacje z wykresu
przedstawiającego cykl koniunkturalny

P

na podstawie zebranych informacji wskazuje, w jakiej
fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się aktualnie
gospodarka krajowa (oraz światowa)

P

wyjaśnia, dlaczego istnieją cykle koniunkturalne

P

wyszukuje informacje o polityce fiskalnej oraz opisuje jej
możliwości i ograniczenia

P

wyszukuje informacje o stosowanych aktualnie
narzędziach polityki fiskalnej

P

klasyfikuje podatki według różnych kryteriów

P

wyjaśnia, jaki jest wpływ podatków na budżet państwa
oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych

P

przedstawia przykłady i konsekwencje nieetycznych
działań związanych z obowiązkami podatkowymi

P

znajduje informacje o przyczynach powstawania szarej
strefy, jej rozmiarach oraz negatywnych skutkach jej
rozwoju dla budżetu państwa, przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych

P

Lp.

12

13

Liczba
godzin

1

1

Temat

Problemy
makroekonomiczne

Materiał nauczania
charakterystyka i znaczenie
w funkcjonowaniu gospodarki
narodowej i przedsiębiorstw oraz w
życiu każdego człowieka.
Najważniejsze funkcje i zadania
Narodowego Banku Polskiego. Rada
Polityki Pieniężnej i jej zadania.
PKB i dobrobyt. Wzrost gospodarczy.
Inflacja. Gospodarka globalna. Trendy
we współczesnej gospodarce (m.in.
rozwój sharing economy, technologia
blockchain a gospodarka, ekonomia
subskrypcji).

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

I.3, I.4), I.6),
I.8)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

wyszukuje informacje o polityce pieniężnej oraz opisuje
jej możliwości i ograniczenia

P

wyszukuje informacje o stosowanych aktualnie
instrumentach polityki pieniężnej

P

wyszukuje informacje dotyczące PKB

P

wyjaśnia różnice między nominalnym a realnym PKB oraz
między PKB a PKB per capita

P

prezentuje zależności między wzrostem gospodarczym
a poziomem życia obywateli

P

wyszukuje informacje o czynnikach sprzyjających
wzrostowi gospodarczemu

P

wyjaśnia, dlaczego korupcja i źle funkcjonujący system
prawny mają szkodliwy wpływ na wzrost gospodarczy,
a dobrze ustanowione prawa własności, otwarte
i konkurencyjne rynki oraz stabilność polityczna – wpływ
korzystny

P

przygotowuje tezy do dyskusji na temat wad i zalet
globalizacji

P

potrafi opisać trendy we współczesnej gospodarce
i przedstawić ich konsekwencje

P

odróżnia osoby fizyczne od osób prawnych

P

Sprawdzian

Część trzecia. Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo?
1415

2

Podstawowe
pojęcia dotyczące
przedsiębiorstw

Działalność gospodarcza.
Przedsiębiorca. Przedsiębiorstwo.
Osoba fizyczna i prawna. Zasady

I.6), IV.1),
IV.6), IV.23)

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

funkcjonowania przedsiębiorstw w
gospodarce rynkowej. Klasyfikacja
przedsiębiorstw według rodzaju
prowadzonej działalności, wielkości i
formy własności. Charakterystyka
podstawowych form organizacyjnoprawnych przedsiębiorstw

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia

Poziom
wymagań
programowych

wyjaśnia różnice między spółkami osobowymi a spółkami
kapitałowymi

P

wyszukuje informacje o różnych formach
przedsiębiorczości społecznej

P

wyjaśnia, dlaczego warto wspierać różne formy
przedsiębiorczości społecznej

P

wyszukuje informacje o innowacjach wprowadzanych
w przedsiębiorstwach

P

podaje przykłady start-upów i wyszukuje informacje na
temat prowadzonej przez nie działalności

P

wyjaśnia istotę procesu zarządzania przedsiębiorstwem

P

wyszukuje informacje na temat podstawowych zasad
procesu zarządzania przedsiębiorstwem

P

wyjaśnia znaczenie skutecznego zarządzania ludźmi dla
prawidłowego przebiegu procesów gospodarczych
w przedsiębiorstwie

P

wymienia i charakteryzuje rodzaje ryzyka, na jakie
narażone jest przedsiębiorstwo, oraz wskazuje sposoby
im zapobiegania

P

wyszukuje informacje o sposobach pozyskiwania
kapitału przez przedsiębiorstwa

P

wyjaśnia pojęcie majątku przedsiębiorstwa

P

Uczeń:

(indywidualna działalność

16

1718

1

2

gospodarcza, spółka cywilna, spółki
prawa handlowego).
Odpowiedzialność prawna i
majątkowa właścicieli
przedsiębiorstwa w zależności od
formy 14 przedsiębiorstwa.
Podstawowe formy
przedsiębiorczości społecznej (m.in.
spółdzielnia socjalna). Zasoby
przedsiębiorstwa. Podejmowane
przez przedsiębiorstwa działania
innowacyjne i ich obszary. Start-upy.
Zarządzanie
Istota procesu zarządzania
przedsiębiorstwem przedsiębiorstwem. Zasady
zarządzania. Zarządzanie różnymi
zasobami przedsiębiorstwa (w tym
zasady skutecznego zarządzania
ludźmi). Różne rodzaje ryzyka, na
jakie narażone jest przedsiębiorstwo
oraz sposoby im zapobiegania.

Finanse
przedsiębiorstwa

Kapitał przedsiębiorstwa i jego
pozyskiwanie. Majątek (aktywa
przedsiębiorstwa). Cena brutto i cena
netto. Przychody i koszty. Wynik

IV.10)

II.9), IV.8),
IV.10), IV.15),
IV.16)

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

finansowy netto i wynik finansowy
brutto. Opodatkowanie
przedsiębiorstw. Podatek dochodowy
– formy opodatkowania. Inne
podatki, którymi może być objęty
przedsiębiorca. Księgowość.
Podstawowe zasady księgowości.
Dowody księgowe i ich funkcje.

19

20

1

1

Otoczenie
przedsiębiorstwa

Marketing

Otoczenie przedsiębiorstwa.
Instytucje rynkowe i pozarynkowe w
otoczeniu przedsiębiorstwa. Podział
otoczenia na mikro- i
makrootoczenie.

Rola marketingu w funkcjonowania
przedsiębiorstw. Instrumenty
marketingu. Instrumenty promocji.
Wpływ reklamy na klientów.

IV.5), IV.9)

IV.9), IV.12),
IV.13)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

wskazuje elementy majątku przedsiębiorstwa

P

oblicza cenę brutto i cenę netto

P

oblicza na przykładach wynik finansowy brutto oraz
wynik finansowy netto

P

wyjaśnia pojęcie kosztów przedsiębiorstwa

P

klasyfikuje koszty przedsiębiorstwa na koszty zmienne
i koszty stałe

P

wyszukuje informacje o podatkach płaconych przez
przedsiębiorstwa

P

rozróżnia formy opodatkowania dochodów osiąganych
przez przedsiębiorstwa

P

na podstawie otrzymanych wskazówek sporządza
dokumenty księgowe

P

wskazuje elementy otoczenia przedsiębiorstwa

P

rozumie różnice między mikro- i makrootoczeniem

P

dokonuje podziału elementów otoczenia
przedsiębiorstwa na należące do mikroi makrootoczenia

P

wyjaśnia znaczenie obserwacji i analizy otoczenia dla
działalności przedsiębiorstwa

P

wymienia i charakteryzuje instrumenty marketingu

P

znajduje informacje dotyczące stosowania
poszczególnych instrumentów marketingu

P

Lp.

21

Liczba
godzin

1

Temat

Etyka i społeczna
odpowiedzialność
biznesu
(przedsiębiorstw)

Materiał nauczania

Etyka biznesu. Działania etyczne i
nieetyczne w życiu gospodarczym.
Korupcja. Solidarność społeczna jako
przykład pozytywnej postawy
przedsiębiorców. Istota i cele
społecznej odpowiedzialności
biznesu. Zachowania przedsiębiorców
wobec środowiska naturalnego.

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

IV.3), IV.6),
IV.18), IV.20),
IV.21), IV.22),
IV.23)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

wyjaśnia znaczenie reklamy w działalności
przedsiębiorstw

P

ocenia charakter zaobserwowanych przekazów
reklamowych

P

podaje pozytywne i negatywne przykłady oddziaływania
reklamy na konsumentów

P

rozróżnia działania etyczne od nieetycznych w życiu
gospodarczym

P

ocenia działania przedsiębiorstw z punktu widzenia etyki

P

wskazuje przykłady przedsiębiorstw, które odniosły
sukces rynkowy, działając z pełnym poszanowaniem
zasad etycznych w biznesie

P

podaje przykłady działań przedsiębiorstw w obszarze
społecznej odpowiedzialności biznesu

P

sporządza budżet gospodarstwa domowego

PP

wskazuje sposoby ograniczania deficytu lub
zagospodarowania nadwyżki w budżecie gospodarstwa
domowego

PP

korzysta z różnorodnych i wiarygodnych źródeł
informacji przed podjęciem decyzji finansowych

P

podejmuje niezależne i odpowiedzialne decyzje
finansowe w odniesieniu do posiadanych zasobów

P

jest świadomy konsekwencji, jakie wiążą się
z podpisaniem umowy bez jej przeczytania i zrozumienia

PP

Część czwarta. Jak gospodarować finansami osobistymi?
22

2324

1

2

Organizowanie
i planowanie
finansów
osobistych

Konsumenci na
rynku

Finanse osobiste. Budżet
gospodarstwa domowego i jego
planowanie. Deficyt i nadwyżka w
budżecie gospodarstwa domowego.
Odpowiedzialne gospodarowanie
pieniędzmi. Decyzje w zakresie
finansów osobistych i ich rodzaje.
Informacje wykorzystywane w
podejmowaniu decyzji finansowych.

Konsument. Zachowania
konsumentów na rynku. Rodzaje
umów zawieranych przez

I.6), IV.6),

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania
konsumentów. Prawa konsumentów
na rynku dóbr i usług oraz na rynku
finansowym. Nieuczciwe i nieetyczne
zachowania przedsiębiorców i
podmiotów rynku finansowego
wobec konsumentów. Spory
konsumentów z przedsiębiorcami

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe
I.10), I.11),
II.15), II.16),
II.17)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

zna prawa konsumentów

P

wie, w jaki sposób należy egzekwować prawa
konsumentów

P

identyfikuje nieuczciwe i nieetyczne zachowania
przedsiębiorców i podmiotów rynku finansowego wobec
konsumentów

P

korzysta z listy ostrzeżeń konsumenckich UOKiK

P

potrafi napisać skargę do Rzecznika Finansowego na
przykładzie wybranego produktu finansowego

P

wyjaśnia znaczenie poszczególnych podmiotów rynku
finansowego dla funkcjonowania gospodarki narodowej,
przedsiębiorstw oraz w życiu człowieka

P

wyszukuje informacje o instytucjach państwowych
wykonujących zadania w zakresie nadzoru nad rynkiem
finansowym

P

wyszukuje informacje o instytucjach państwowych
powołanych do ochrony klientów korzystających z usług
finansowych

P

i podmiotami rynku finansowego.

2526

2

Podmioty rynku
finansowego

Reklamacje składane przez
konsumentów na rynku dóbr i usług
oraz na rynku finansowym. Sądowe i
pozasądowe metody rozwiązywania
sporów konsumenckich. Instytucje
i organizacje chroniące
konsumentów: miejscy i powiatowi
rzecznicy konsumentów, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Rzecznik Finansowy, stowarzyszenia i
fundacje działające na rzecz
konsumentów.
Podmioty świadczące usługi w
zakresie finansów osobistych: banki
komercyjne i spółdzielcze,
spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe, pozabankowe instytucje

II.2), II.15),
II.17)

pożyczkowe, podmioty świadczące

usługi płatnicze, towarzystwa
funduszy 18 inwestycyjnych, Giełda
Papierów Wartościowych w
Warszawie, biura i domy maklerskie,
zakłady ubezpieczeń, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Instytucje
państwowe wykonujące zadania w
zakresie nadzoru nad rynkiem
finansowym i ochrony klientów

Lp.

27

Liczba
godzin

1

Temat

Konto osobiste

Materiał nauczania
korzystających z usług finansowych:
Komisja Nadzoru Finansowego,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, Rzecznik Finansowy.
Lista ostrzeżeń publicznych KNF.
Wybór konta osobistego. Usługi
dodatkowe związane z korzystaniem z
konta osobistego. Bankowość
elektroniczna. Umowy o prowadzenie

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

II.8), II.16)

konta osobistego.

28

1

Karty płatnicze

Rodzaje kart bankowych (karty
płatnicze, karty kredytowe) i
powiązane z nimi usługi. Zasady
korzystania z kart bankowych. Wybór
karty bankowej.

II.8), II.16)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

korzysta z listy ostrzeżeń publicznych KNF

PP

porównuje oferty banków komercyjnych i spółdzielczych
oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w
zakresie kont osobistych

P

dokonuje wyboru konta osobistego na podstawie
określonych kryteriów

P

zna zagrożenia związane z korzystaniem z bankowości
elektronicznej

P

umie się zabezpieczać przed zagrożeniami związanymi
z korzystaniem z bankowości elektronicznej

P

wyszukuje informacje o zasadach bezpieczeństwa
w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej

P

przestrzega zasad bezpieczeństwa w zakresie korzystania
z bankowości elektronicznej

P

analizuje zapisy umów dotyczących kont osobistych
i znajduje odpowiedzi na pytania wynikające z tej analizy

P

porównuje oferty banków komercyjnych i spółdzielczych
oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w
zakresie kart bankowych

P

zna zagrożenia związane z korzystaniem z kart
bankowych

P

umie się zabezpieczać przed zagrożeniami związanymi
z korzystaniem z kart bankowych

P

przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących
korzystania z kart bankowych

P

Lp.

29

3032

Liczba
godzin

1

3

Temat

Racjonalne
korzystanie
z kredytów
i pożyczek

Racjonalne
oszczędzanie
i inwestowanie

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

Kredyty i pożyczki oferowane przez
banki komercyjne i spółdzielcze oraz
spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe a pożyczki udzielane przez
inne instytucje. Kredyt konsumencki.
Przeznaczenie kredytów. Zdolność
kredytowa. Kredyty hipoteczne.
Kredyty walutowe i ryzyko z tym
związane. Wniosek kredytowy. Koszty
kredytów i pożyczek i ich obliczanie.
Nominalna i realna stopa
procentowa. Rzeczywista Roczna
Stopa Oprocentowania (RRSO).
Tabela opłat i prowizji. Możliwość
spłaty kredytu przy określonym
dochodzie. Pętla kredytowa. Kryteria
wyboru kredytów. Oferta kredytowa i
jej analiza. Umowy dotyczące
korzystania z kredytów i pożyczek.
Podmioty parabankowe.

II.8), II.13),
II.16), II.17)

Oszczędności i ich inwestowanie.
Kryteria wyboru inwestycji (ryzyko,
płynność, przewidywane zyski).
Formy inwestowania oszczędności.
Inwestycje rzeczowe i inwestycje
finansowe. Lokaty bankowe. Dochody
z tytułu lokat bankowych. Kryteria
wyboru lokaty. Oferta lokacyjna
banków i jej analiza. Papiery
wartościowe i ich rodzaje: akcje,
obligacje. Inwestycje w papiery

II.3), II.4),
II.5), II.8),
II.16), II.17)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia

Poziom
wymagań
programowych

analizuje zapisy umów dotyczących kart bankowych
i znajduje odpowiedzi na pytania wynikające z tej analizy

P

oblicza możliwość spłaty kredytu przy określonym
dochodzie

PP

oblicza koszty kredytu lub pożyczki

P

analizuje oferty kredytowe i wybiera najkorzystniejszą

P

analizuje zapisy umów kredytowych i umów pożyczki
i znajduje odpowiedzi na pytania wynikające z tej analizy

P

zna zagrożenia wynikające z korzystania z usług
podmiotów parabankowych

PP

Uczeń:

ocenia poszczególne formy inwestycji z punktu widzenia
ryzyka, płynności i przewidywanych zysków

P
PP (płynność)

oblicza zysk z różnych form inwestowania oszczędności

P

korzysta z tabeli giełdowej

P

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

wartościowe. Dywidenda.
Inwestowanie na giełdzie. Indeksy
giełdowe. Podstawowe wskaźniki
giełdowe (cena/zysk, cena/wartość
księgowa, stopa dywidendy) i ich
znaczenie w podejmowaniu decyzji
dotyczących inwestowania na

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

wyszukuje informacje o podstawowych indeksach
obliczanych na GPW w Warszawie

P

zna mechanizm inwestowania na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie

P

dokonuje wyboru rodzaju funduszu inwestycyjnego,
z uwzględnieniem potencjalnych zysków oraz ryzyka
wystąpienia strat

P

porównuje oferty różnych zakładów ubezpieczeń
w zakresie ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń
na życie

P

wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie zadanych
kryteriów, np. stosunku zakresu ochrony lub sumy
ubezpieczenia do wysokości składki

P

opisuje system emerytalny w Polsce

P

wymienia i charakteryzuje obowiązkowe i dobrowolne
formy zabezpieczenia emerytalnego

P

wymienia czynniki mające wpływ na wysokość przyszłej
emerytury z ZUS

P

analizuje oferty w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń
emerytalnych

P

wybiera najkorzystniejszą ofertę w zakresie
dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych

P

giełdzie. Oferta funduszy

33

3435

36

1

2

1

Ubezpieczenie
siebie i swojego
majątku

Zabezpieczenie
emerytalne

Sprawdzian

inwestycyjnych i jej analiza. Umowy
dotyczące oszczędzania i
inwestowania. Podatek dochodowy
od dochodów uzyskanych z
zainwestowanych oszczędności.
Znaczenie ubezpieczeń w działalności
gospodarczej i życiu człowieka.
Rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenia
majątkowe i osobowe. Umowy
ubezpieczeniowe i ogólne warunki
ubezpieczeń. Wyłączenia i
ograniczenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń.
Ubezpieczenia emerytalne. System
emerytalny w Polsce. Obowiązkowe i
dobrowolne zabezpieczenia
emerytalne. Aktywność zawodowa a
wysokość emerytury. Zasada
solidaryzmu społecznego. Wiek
emerytalny. Stopa zastąpienia.

II.12), II.14),
II.16)

II.6)

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

Część piąta. Jak się odnaleźć na rynku pracy?
37

3839

1

2

Funkcjonowanie
rynku pracy

Aktywność
i kariera
zawodowa

Rynek pracy i jego struktura.
Bezrobocie. Popyt i podaż na rynku
pracy. Lokalny, regionalny, krajowy
i międzynarodowy rynek pracy.
Czynniki wpływające na równowagę
na rynku pracy. Podstawowe mierniki
i wskaźniki rynku pracy, w tym
współczynnik aktywności zawodowej,
wskaźnik zatrudnienia i stopa
bezrobocia. Etyka w relacjach między
pracownikiem a pracodawcą.

Motywy aktywności zawodowej
człowieka. Analiza szans i możliwości
rozwoju własnej kariery zawodowej.
Mobilność na rynku pracy.
Kompetencje zawodowe i ich
podwyższanie. Różne formy
zdobywania doświadczenia

III.1), III.2),
III.13)

III.3), III.5),
III.8), III.10),
III.13)

zawodowego: wolontariat, praktyki,

staże, prace sezonowe i dorywcze.
Różne formy zatrudnienia osób do
wykonywania zadań zawodowych i
ich skutki dla pracownika.
Konsekwencje zatrudniania bez
umowy. Specyfika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
40

1

Poszukiwanie
pracy

Zasady i metody aktywnego
poszukiwania pracy. Instytucje
wspomagające aktywne poszukiwanie
pracy. Oferty pracy. Dokumenty

III.4), III.6)

wyjaśnia, na czym polega zjawisko bezrobocia

P

podaje przykłady zawodów, które zniknęły z rynku pracy,
i wyjaśnia przyczyny tego zjawiska

P

wyszukuje informacje o umiejętnościach, jakie warto
zdobywać w kontekście zmian zachodzących na rynku
pracy

P

przedstawia – na podstawie wskaźników – aktualną
sytuację na rynku pracy i interpretuje ich wartości

P

identyfikuje i ocenia nieetyczne zachowania pracownika
wobec pracodawcy i pracodawcy wobec pracownika

P

dokonuje samooceny z punktu widzenia poziomu
posiadanych kompetencji i ich przydatności w pracy, jaką
chciałby wykonywać

P

korzysta z form zdobywania doświadczenia zawodowego
dostępnych dla uczniów (wolontariat, praktyki, staże,
prace sezonowe i dorywcze)

P

wyjaśnia specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych
oraz wymienia formy pomocy państwa dla pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne

P

wyszukuje informacje dotyczące skutków podjęcia pracy
bez umowy

P

korzysta z różnych metod poszukiwania pracy

P

korzysta z różnych źródeł informacji o miejscach pracy

P

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

aplikacyjne (dokumenty związane z
poszukiwaniem pracy)

41

42

4344

1

1

2

Rozmowa
kwalifikacyjna

Przyjmowanie
i zwalnianie
pracowników

Prawa i obowiązki
pracownika i
pracodawcy

Przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej i jej przebieg. Inne
formy wyboru pracowników (np.
assesment center, scauting).
Autoprezentacja. Błędy popełnianie w
czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Umowa o pracę – jej elementy i
rodzaje. Telepraca. Praca
tymczasowa. Obowiązki pracodawcy
związane z zatrudnieniem
pracownika. Sposoby rozwiązywania
stosunku pracy. Obowiązki
pracodawcy związane z rozwiązaniem
stosunku pracy z pracownikiem.

Podstawowe prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy. Prawa
pracownika młodocianego. Pojęcie
czasu pracy i jego wymiar. Urlopy –
ich rodzaje i wymiar. 24
Bezpieczeństwo i higiena pracy –
obowiązki pracodawcy i pracownika.

III.7)

III.8)

II.9), II.10),
III.9), III.10),
III.11), III.12),
III.13)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

wyszukuje informacje o instytucjach pomagających
w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz o zakresie
świadczonych przez nie usług

P

sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej
oferty pracy

P

uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej w warunkach
symulowanych

P

dokonuje autoprezentacji w sposób umożliwiający
korzystne zaprezentowanie siebie

P

zna podstawowe błędy popełniane podczas rozmowy
kwalifikacyjnej i wie, jak ich unikać

P

analizuje umowę o pracę z punktu widzenia
zamieszczenia w niej wszystkich niezbędnych elementów

P

analizuje umowę o pracę z punktu widzenia
zamieszczenia w niej wszystkich niezbędnych elementów

P

wyszukuje informacje o różnych rodzajach umów o pracę

P

oblicza na podstawie kodeksu pracy okres
wypowiedzenia umowy o pracę

P

wyszukuje informacje o obowiązkach pracodawców
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

P

na podstawie kodeksu pracy oblicza wymiar urlopu
wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu
rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego

P

wyszukuje informacje dotyczące obowiązków
pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

P

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

Zasada równego traktowania w
zatrudnieniu i formy jej naruszenia.
Zjawisko mobbingu i obowiązki
pracodawcy w zakresie
przeciwdziałania temu zjawisku.
Pojęcie wynagrodzenia. Systemy płac
(wynagrodzeń). Obliczanie

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

oblicza wynagrodzenie brutto w różnych systemach
wynagrodzeń

P

oblicza wynagrodzenie netto

P

oblicza łączne koszty pracodawcy związane
z zatrudnieniem pracownika

P

korzysta z portalu e-deklaracje w zakresie rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu
umowy o pracę

P

wyszukuje informacje o różnych formach działalności
Państwowej Inspekcji Pracy

P

wyszukuje informacje o wykroczeniach i przestępstwach
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

P

opisuje tryb dochodzenia przez pracownika swoich praw
przed sądem pracy

P

poszukuje pomysłów na własną działalność gospodarczą

P

ocenia wygenerowane pomysły według różnych
kryteriów, m.in. pod względem innowacyjności

P

wynagrodzenia brutto w różnych

systemach płac. Podatek dochodowy
od osób fizycznych – opodatkowanie
przychodów z pracy. Obowiązki
pracodawcy wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Wynagrodzenie brutto a
wynagrodzenie netto (obliczanie
wynagrodzenia netto). Zasady dobrej
organizacji pracy. E-deklaracje.
45

1

Ochrona pracy
i rozstrzyganie
sporów między
pracownikiem
i pracodawcą

Ochrona pracy. Państwowa Inspekcja
Pracy. Związki zawodowe. Spory
między pracownikiem a pracodawcą.
Wykroczenia i przestępstwa przeciw
prawom osób wykonujących pracę
zarobkową. Sądy pracy

III.13)

Część szósta. Jak prowadzić własne przedsiębiorstwo?
4647

2

Podjęcie decyzji
o prowadzeniu
działalności
gospodarczej

Co oznacza prowadzenie działalności
gospodarczej? Etyka a prowadzenie
działalności gospodarczej. Motywy
podejmowania działalności
gospodarczej. Samozatrudnienie.
Cechy i umiejętności potrzebne
osobom prowadzącym działalność

I.1), II.11),
IV.3), IV.6),
IV.15), IV.21),
IV.12), IV.23)

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

gospodarczą. Nastawienie
proklienckie. Ryzyko a prowadzenie
działalności gospodarczej. Pomysł na
własną działalność gospodarczą.
Rynek docelowy. Nisza rynkowa.
Działalność typu B2B i B2C. Wybór
formy organizacyjno-prawnej

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

dokonuje wyboru formy organizacyjno-prawnej
działalności gospodarczej w określonych (opisanych)
warunkach

P

dokonuje wyboru formy opodatkowania dochodów
w określonych (opisanych) warunkach

P

projektuje działania związane z rozpoczęciem
działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG

P

przedstawia motywy podejmowania działalności
gospodarczej

P

przygotowuje tezy do debaty za i przeciw
samozatrudnieniu

P

wyszukuje informacje o źródłach finansowania
wydatków dostępnych dla osób podejmujących
działalność gospodarczą oraz o warunkach, jakie należy
spełnić, aby z nich skorzystać

P

(działalność jednoosobowa, spółka).

48

1

Źródła
finansowania
działalności

Wybór formy opodatkowania
dochodów. Nazwa (firma)
przedsiębiorstwa. Miejsce
prowadzenia działalności
gospodarczej. Wydatki, jakie trzeba
ponieść w związku z uruchomieniem
działalności gospodarczej.
Formalności, jakie należy załatwić w
związku z rozpoczęciem działalności
gospodarczej. Pomoc udzielana
osobom podejmującym i
prowadzącym działalność
gospodarczą.
Wydatki związane z uruchomieniem
działalności gospodarczej i ich źródła,
m.in. oszczędności zgromadzone
przez przedsiębiorcę, pożyczki od
osób fizycznych, dotacje dla osób
bezrobotnych i fundusze europejskie

IV.8)

Lp.

4950

51

Liczba
godzin

2

1

Temat

Biznesplan

Rozpoczęcie
i zakończenie
działalności

Materiał nauczania
przeznaczone dla osób
podejmujących działalność
gospodarczą, kredyty i pożyczki
bankowe, fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe, fundusze venture
capital i aniołowie biznesu. Wsparcie
dla osób niepełnosprawnych
podejmujących działalność
gospodarczą. Leasing i franczyza jako
sposoby ograniczenia wydatków
ponoszonych w momencie
uruchamiania działalności
gospodarczej. Inkubatory
przedsiębiorczości.
Pojęcie biznesplanu. Cele
biznesplanu. Adresaci biznesplanu.
Termin sporządzenia biznesplanu.
Struktura i zawartość biznesplanu.
Analiza SWOT i analiza otoczenia jako
elementy biznesplanu.

Procedura rejestracji indywidualnej
działalności gospodarczej. Inne
obowiązki, jakie należy spełnić przed
rozpoczęciem działalności (np.
obowiązki związane z zatrudnianiem
pracowników). Procedury zawieszania
indywidualnej działalności
gospodarczej. Procedury likwidacji

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

IV.2), IV.4),
IV.5), IV.9)

IV.7)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania
dotacji dla osób bezrobotnych podejmujących
działalność gospodarczą

P

sporządza analizę SWOT na podstawie przedstawionego
opisu

P

sporządza analizę otoczenia przedsiębiorstwa na
podstawie przedstawionego opisu

P

sporządza w postaci biznesplanu projekt własnego
przedsiębiorstwa lub innego przedsięwzięcia
o charakterze społeczno-ekonomicznym

P

przedstawia sporządzony biznesplan w formie pisemnej
albo w postaci prezentacji

P

wypełnia formularz CEIDG-1 z załącznikami

P

wyszukuje informacje o korzyściach związanych
z posiadaniem profilu zaufanego

PP

załatwia formalności potrzebne do uzyskania profilu
zaufanego

PP

wyszukuje informacje o zawartości akt osobowych
pracownika

P

Lp.

Liczba
godzin

Temat

Materiał nauczania

Treści
nauczania wymagania
szczegółowe

indywidualnej działalności
gospodarczej.

5254

55

3

1

Prowadzenie
własnego
przedsiębiorstwa

Sprawdzian

Obsługa klientów i dbanie o to, aby
byli zadowoleni. Formy płatności.
Dokumenty sprzedaży. Marketing
własnego przedsiębiorstwa.
Prowadzenie finansów własnego
przedsiębiorstwa. Przychody i koszty,
wynik finansowy, płynność finansowa.
Obowiązki wobec budżetu państwa i
ZUS. Ewidencje podatkowe
(podatkowa księga przychodów i
rozchodów, ewidencja przychodów).
Rozliczanie podatku dochodowego z
tytułu prowadzonej działalności i
zasady składania rocznej deklaracji
podatkowej.

II.9), II.10),
II.11), IV.12),
IV.13), IV.14)

Efekty kształcenia – osiągnięcia ucznia
Uczeń:

Poziom
wymagań
programowych

kompletuje akta osobowe pracownika
z przedstawionych mu pojedynczych dokumentów

P

wyszukuje informacje o procedurach zawieszania
i likwidacji indywidualnej działalności gospodarczej

P

projektuje działania marketingowe (w tym działania
promocyjne) dla małego przedsiębiorstwa;

P

wyszukuje informacje o obowiązkach osób
prowadzących działalność gospodarczą wobec budżetu
państwa i ZUS

P

na podstawie otrzymanych wskazówek wypełnia
podatkową księgę przychodów lub ewidencję
przychodów

P

na podstawie otrzymanego opisu ustala wysokość
podatku dochodowego osób prowadzących działalność
gospodarczą i korzystających z różnych form
opodatkowania

P

wyszukuje informacje o zasadach sporządzania
i składania rocznej deklaracji podatkowej z tytułu
podatku dochodowego przez osoby korzystające
z różnych form opodatkowania

P

A. Kryteria ocen
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :
- biegle posługuje się fachową terminologią
- umiejętnie stosuje wiedzę z podstaw przedsiębiorczości
- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia
- opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania
- opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania
- wykazuje szczególną aktywność na zajęciach
- samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe
- terminowo realizuje zadania
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
• całkowicie opanował materiał nauczania w stopniu bardzo dobrym (wiadomości i umiejętności)
• sprawnie operuje fachową terminologią
• jest aktywny na zajęciach
• potrafi samodzielnie formułować wnioski
• terminowo realizuje zadania
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :
• opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dobrym
• stosuje podstawowe pojęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości
• poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
• raczej aktywnie uczestniczy w zajęciach
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :
• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym

• zna niektóre pojęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości
• rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne i praktyczne (zazwyczaj przy pomocy nauczyciela)
• nie potrafi wyciągać wniosków
• niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :
• opanował wiadomości i umiejętności zawarte w minimum programowym na ocenę dopuszczającą
• nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań teoretycznych i praktycznych (tylko przy znacznej pomocy nauczyciela)
• nie potrafi samodzielnie wyciągać wniosków
• nie jest aktywny na zajęciach
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :
• nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum programowym, co uniemożliwia mu zdobywanie
dalszej wiedzy
• nie umie wiązać wiadomości teoretycznych i praktycznych
• nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności (nawet przy znacznej pomocy nauczyciela)
• nieterminowo realizuje zadania

VI. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI
Przelicznik punktów na ocenę:
ocena
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

minimum
na ocenę
30% - 54%
55% - 74%
75% - 89%
90% - 99%
100%

1. Ocena odpowiedzi ustnych
Ocena
niedostateczny
dopuszczający

dostateczny

Uczeń

nie udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela,
nawet przy jego pomocy

udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy
pomocy nauczyciela polecenia o niewielkim stopniu
trudności

zna i rozumie podstawowe zagadnienia

rozumie tekst z zakresu podstaw przedsiębiorczości

potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela



dobry






bardzo dobry








celujący




udzielić odpowiedzi na postawione pytania
tylko częściowo wykazuje się samodzielnością
spełnia wymagania podstawowe
prawidłowo wykorzystuje poznane zagadnienia
potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania
prawidłowo formułuje myśli
spełnia wymagania podstawowe
prawidłowo interpretuje poznane zagadnienia przy
użyciu fachowego języka
samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie
postawione pytania
zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych
sytuacjach
spełnia wymagania podstawowe
samodzielnie rozwiązuje problemy
o podwyższonym stopniu trudności

2. Ocena prac domowych:

za zupełnie błędne rozwiązanie zadania lub jego brak – ocena niedostateczna

uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego i nie będzie to odnotowane w dzienniku;

przy ocenie poprawnie rozwiązanego zadania domowego brane są pod uwagę: bezbłędność rozwiązania i sposób
jego prezentacji
3. Ocenianie innych form aktywności ucznia

praca w grupach – ocenie podlega sposób pracy w grupie





aktywność na lekcji – częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi
wkład pracy własnej ucznia (pilność)
przygotowanie do lekcji

VII. ZASADY POPRAWIANIA OCEN
1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń otrzyma ze
sprawdzianu lub pracy klasowej ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawy tej oceny lub w przypadku innej oceny
niesatysfakcjonującej go, którą otrzyma, to ma możliwość ewentualnej poprawy, co uzgadnia z nauczycielem
przedmiotu. Na poprawę pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma 2 tygodnie od otrzymania oceny niedostatecznej
lub oceny niesatysfakcjonującej.
2. Ocena niedostateczna z poprawy sprawdzianu nie może być wpisana do dziennika.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel ma prawo egzekwowania wiedzy
z zakresu sprawdzianu na dowolnej lekcji po powrocie ucznia do szkoły.

VIII. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
1. Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale średnią ważoną (przy
wystawianiu oceny końcowej bierze się pod uwagę wagę ocen cząstkowych).

2. Wagi poszczególnych ocen:
Ocena za:
odpowiedź ustna
kartkówka

Waga oceny
w=1
w=2

sprawdzian

w=3

praca klasowa

w=4

próbne egzaminy

w=3

prace domowe

w=1

projekty grupowe i indywidualne

w=1

pracę i aktywność na lekcji

w=1

1. Sposób wystawiania oceny na zakończenie semestru (roku szkolnego):
Wielkość średniej
0 < S  1,5

Ocena końcowa
niedostateczny

1,5 < S  2,5

dopuszczający

2,5 < S  3,5

dostateczny

3,5 < S  4,5

dobry

4,5 < S  5,5

bardzo dobry

5,5 < S  6

celujący

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień.
a) Uczeń najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego
przez nauczyciela przedmiotu sprawdzianu pisemnego.
b) Sprawdzian zawiera wymagania na ocenę, o którą ubiega się uczeń i jest oceniony zgodnie z przedmiotowym
systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela.
c) Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń uzyskał min. 90% punktów.
d) Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do
którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
3. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, powinien przystąpić do egzaminu
poprawkowego, zgodnego z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Egzamin składa się z części pisemnej i
ustnej. Nauczyciel opracowuje zakres wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) i przekazuje je uczniowi z
pisemnym potwierdzeniem odbioru do końca roku szkolnego.
4.
Egzaminy klasyfikacyjny i sprawdzający odbywają się na zasadach zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania. Składają się z części pisemnej i ustnej. Nauczyciel opracowuje zakres wymagań i przekazuje je uczniowi z
pisemnym potwierdzeniem odbioru.
IX. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upoważnionej) obniżyć
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.

1. PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM.





różnicowanie zadań w pracach klasowych i domowych,
ewentualne przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach,
samodzielne przygotowanie opracowań problemów i zagadnień,
zajęcia dodatkowe w formie porad i konsultacji

2. OCENIANIE UCZNIA Z DOSTOSOWANIEM
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH.

WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

DO

POTRZEB

I

I. Ze względu na stwierdzoną dysleksję:
a. Uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, pojęć i liczb
b. W czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw,
terminów, dyskretnie naprowadzać
c. Umożliwić ustne zaliczanie materiału
d. Dopytywać indywidualnie
e. Kilkakrotnie zezwalać na poprawę ocen
f. Nie wymagać odczytywania dłuższych tekstów na forum
II.
a.

Ze względu na stwierdzoną dysgrafię i dysortografię
Umożliwić posługiwanie się pismem drukowanym

b.

Preferować ustne wypowiedzi

c.

Ocenianie sukcesów a nie porażek

d.

Uwzględnianie wkładu pracy a nie porażek

III. Ze względu na stwierdzony niedosłuch:
a.
Zapewnić uczniowi właściwe warunki pracy na lekcji, miejsce w pierwszej ławce, możliwość wspomagania się w
odbiorze mowy odczytywaniem z ust mówiącego ( w zależności od skali niedosłuchu)
b.

Sprawdzać, czy uczeń właściwie zrozumiał przekazywane treści, udzielać dodatkowych wyjaśnień

c.

Stosować pytania pomocnicze

d.

Bazować na treściach tekstowych

e.

Podczas sprawdzianów podawać zapisane na kartce polecenia

f.

Mobilizować zachętą i pochwałą do systematycznej pracy

g.

Upewnić się, czy uczeń zrozumiał polecenie

h.

Monitorować sporządzane przez ucznia notatki i wykonywane ćwiczenia

i.

Stosować właściwe tempo pracy dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia

j.

Stosować pracę na lekcjach w małych grupach

IV.
a.

Ze względu na stwierdzone słabe widzenie:
Dostosować oświetlenie w sali do potrzeb ucznia

b.

Właściwe umiejscowienie ucznia aby zapobiec odblaskowi pojawiającemu się w pobliżu okna

c.

Uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela (zależne od wady wzroku)

d.

Wydłużyć czas pracy podczas testów, sprawdzianów

e.

W miarę możliwości częściej korzystać ze sprzętu video

f.

Dopuszczać pisanie na komputerze na podstawie decyzji poradni psychologiczno- pedagogicznej

g.

Monitorować pracę ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań, np. czy rozumie?, czy dobrze widzi?

h.

Częściej oceniać za odpowiedź ustną

i.

Mobilizować zachętą i pochwałą do intensywnej pracy

V.
a.

Ze względu na stwierdzone upośledzenie w stopniu lekkim:
systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiedzy,

b.
prezentowanie i powtarzanie wiedzy w różnych kontekstach, formach oraz z wykorzystaniem różnych środków
dydaktycznych,
c.
realizacja podstawy programowej - ograniczenie się do najważniejszych aspektów omawianego zagadnienia,
bazowania na pamięci mechanicznej ucznia, dzielenia treści na małe kroki,
d.

dostosowywanie zadań do możliwości ucznia,

e.

zminimalizowanie nadmiaru rozpraszających bodźców,

f.
g.

ocenianie wkładu pracy, zaangażowania, samodzielności w wykonywanych działaniach, motywacji do pracy,
systematyczności i postępów w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.

X. UDZIAŁ W KONKURSACH I OLIMPIADACH:
- wyróżnienie w etapie okręgowym (wojewódzkim) olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego podwyższa ocenę końcowo
roczną i roczną z przedmiotu objętego główną tematyką tej olimpiady/konkursu
- zakwalifikowanie do finału olimpiady/konkursu ogólnopolskiego podwyższa ocenę końcoworoczną z przedmiotu objętego
główną tematyką do oceny celującej
- osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym – cząstkowa ocena celująca za I miejsce, za II i III – bardzo
dobry z przedmiotu objętego główną tematyką tej olimpiady/konkursu
XI. UWAGI KOŃCOWE
1. Egzaminy sprawdzające, poprawkowe i klasyfikacyjne, promocja do następnej klasy - określa Statut Szkoły.
2. Przedmiotowe Zasady Oceniania z podstaw przedsiębiorczości w technikum i szkole branżowej I stopnia zostały
opracowane
przez
nauczycieli
podstaw
przedsiębiorczości
Zespołu
Szkół
Licealnych
i Technicznych w Tucholi i zatwierdzone na zebraniu zespołu przedmiotowego.

