PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TAKTYKI I
TECHNIKI INTERWENCJI SŁUŻB MUNDUROWYCH
W TECHNIKUM nr 8 im. Cichociemnych
w GLIWICACH
1.Poziom osiągnięć koniecznych Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
częściowo rozumieć polecenia i instrukcje;
zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu
tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtworzyć;
• poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.;
• wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;
• współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;
• ze sprawdzianów testowych otrzymać 40–49% punktów możliwych do uzyskania;
• prowadzić zeszyt przedmiotowy.
PONADTO:
- frekwencja procentowa ogólna ze wszystkich przedmiotów szkolnych musi wynieść powyżej 60
%
- frekwencja z przedmiotu Taktyka i Technika Interwencji musi wynieść powyżej 70 %
-uczeń uzyskuje dodatkową ocenę za zajęcia dodatkowe sportowe, które odbywają się w rożnych
Klubach
Sportowych
weryfikacja
następuje
za
pomocą
zaświadczenia
z danego klubu lub na podstawie ważnego karnetu.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną za zasługi dla szkoły mianowicie włączone w tą ocenę są
wszystkie zajęcia które są realizowane przez ucznia poza jego czasem szkolnym mianowicie w
czasie w wolnym od szkoły np. wolontariaty itp.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną z zajęć nieobowiązkowych, która wlicza się
w średnią ogólną wszystkich ocen.
•
•

2. Poziom osiągnięć podstawowych Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
rozumieć polecenia i instrukcje;
zapamiętać
podstawowe
wiadomości
dla
danego
działu
tematycznego
i samodzielnie je prezentować;
• rozumieć omawiane zagadnienia;
• dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk;
• znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z pomocą
nauczyciela zastosować;
• samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne;
• samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
• aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych;
• ze sprawdzianów testowych otrzymać 50–65% punktów możliwych do uzyskania;
• systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy
PONADTO:
- frekwencja procentowa ogólna ze wszystkich przedmiotów szkolnych musi wynieść powyżej 70
%
- frekwencja z przedmiotu Taktyka i Technika Interwencji musi wynieść powyżej 80 %
-uczeń uzyskuje dodatkową ocenę za zajęcia dodatkowe sportowe, które odbywają się w rożnych
Klubach
Sportowych
weryfikacja
następuje
za
pomocą
zaświadczenia
z danego klubu lub na podstawie ważnego karnetu.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną za zasługi dla szkoły mianowicie włączone w tą ocenę są
•
•

wszystkie zajęcia które są realizowane przez ucznia poza jego czasem szkolnym mianowicie w
czasie w wolnym od szkoły np. wolontariaty itp.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną z zajęć nieobowiązkowych, która wlicza się
w średnią ogólną wszystkich ocen.
3. Poziom osiągnięć rozszerzających Na ocenę dobrą uczeń powinien:
rozumieć polecenia i instrukcje;
znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz
w sposób logiczny i spójny ją prezentować;
• rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym;
• uogólniać i formułować wnioski; aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
• poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania;
• samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
• wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką;
• ze sprawdzianów testowych otrzymać 66–80% punktów możliwych do uzyskania;
• systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy
PONADTO:
- frekwencja procentowa ogólna ze wszystkich przedmiotów szkolnych musi wynieść powyżej 80
%
- frekwencja z przedmiotu Taktyka i Technika Interwencji musi wynieść powyżej 90 %
-uczeń uzyskuje dodatkową ocenę za zajęcia dodatkowe sportowe, które odbywają się w rożnych
Klubach
Sportowych
weryfikacja
następuje
za
pomocą
zaświadczenia
z danego klubu lub na podstawie ważnego karnetu.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną za zasługi dla szkoły mianowicie włączone w tą ocenę są
wszystkie zajęcia które są realizowane przez ucznia poza jego czasem szkolnym mianowicie w
czasie w wolnym od szkoły np. wolontariaty itp.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną z zajęć nieobowiązkowych, która wlicza się
w średnią ogólną wszystkich ocen.
•
•

4. Poziom osiągnięć dopełniających Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełnić
wymagania takie jak na ocenę dobrą i ponadto:
•
•

mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;
umieć samodzielnie poszukiwać informacji w rożnych źródłach oraz je selekcjonować;

właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy; ñ
kierować pracą zespołu rówieśników;
• ze sprawdzianów testowych otrzymać 81–90% punktów możliwych do uzyskania;
• uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające
wyniki na poziomie szkolnym.
PONADTO:
- frekwencja procentowa ogólna ze wszystkich przedmiotów szkolnych musi wynieść powyżej 90
%
- frekwencja z przedmiotu Taktyka i Technika Interwencji musi wynieść powyżej 95 %
-uczeń uzyskuje dodatkową ocenę za zajęcia dodatkowe sportowe, które odbywają się w rożnych
Klubach
Sportowych
weryfikacja
następuje
za
pomocą
zaświadczenia
z danego klubu lub na podstawie ważnego karnetu.
•

- uczeń uzyskuje dodatkową oceną za zasługi dla szkoły mianowicie włączone w tą ocenę są
wszystkie zajęcia które są realizowane przez ucznia poza jego czasem szkolnym mianowicie w

czasie w wolnym od szkoły np. wolontariaty itp.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną z zajęć nieobowiązkowych, która wlicza
w średnią ogólną wszystkich ocen.

się

5. Poziom osiągnięć ponadprogramowych Na ocenę celującą uczeń powinien wypełnić
wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:
wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukowa;
ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 90% punktów możliwych do uzyskania;
uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające
wyniki, godnie reprezentując szkołę;
• podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie
wykraczających poza podstawę programową.
PONADTO:
- frekwencja procentowa ogólna ze wszystkich przedmiotów szkolnych musi wynieść powyżej 95
%
- frekwencja z przedmiotu Taktyka i Technika Interwencji musi wynieść powyżej 96 %
-uczeń uzyskuje dodatkową ocenę za zajęcia dodatkowe sportowe, które odbywają się w rożnych
Klubach
Sportowych
weryfikacja
następuje
za
pomocą
zaświadczenia
z danego klubu lub na podstawie ważnego karnetu.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną za zasługi dla szkoły mianowicie włączone w tą ocenę są
wszystkie zajęcia które są realizowane przez ucznia poza jego czasem szkolnym mianowicie w
czasie w wolnym od szkoły np. wolontariaty itp.
- uczeń uzyskuje dodatkową oceną z zajęć nieobowiązkowych, która wlicza się
w średnią ogólną wszystkich ocen.
•
•
•

Uczeń, który nie zaliczył jakiegokolwiek testu, sprawdzianu, przedsięwzięcia może go
zaliczyć w terminie poprawkowym podanym z jednotygodniowym wyprzedzeniem przez
nauczyciela prowadzącego przedmiot taktyki i techniki służb mundurowych
.

