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1.Przedmiotowy ocenianie opracowane zostało na podstawie:
a).Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
programowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w
szkołach publicznych.
b). Wewnątrzszkolnego Oceniania w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu.
c). Przedmiotowe ocenianie z elementów opieki medycznej uwzględnia podstawę
programową z podręcznika „Opiekun medyczny” E. Szwałkiewicz Wydawnctwo Lekarskie
PZWL 2013 r., „Podstawy pielęgniarstwa” red.: B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek
Wydawnictwo Czelej 2012 r.
d) Przedmiotowe ocenianie jest realizowane w Mobi Dzienniku w formie elektronicznej.

2.Cele edukacyjne z elementów ratownictwa medycznego:
Celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata i
aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia
podejmowane są działania wspomagające rozwój uczniów, stwarzanie możliwości
podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji, ukierunkowanie zainteresowania na
deficytowy zawód na rynku pracy.

3.Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięd edukacyjnych są:
a). Wiadomości (zapamiętywanie, rozumienie).
b). Umiejętności (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, problematycznych,
praktycznych).
c). Postawa (aktywnośd, zaangażowanie w proces uczenia się).

4. Sposób oceniania:
a). Uczeo jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
b). Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest
zakres sprawdzanych wiadomości.
c). Kartkówki nie muszą byd zapowiadane, obejmują 2 ostatnie lekcje,
d). Uczeo nieobecny na sprawdzianie, musi ją napisad w terminie uzgodnionym z
nauczycielem, nie napisanie pracy w drugim terminie jest równorzędne z oceną
niedostateczną.
e). Pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną uczeo może poprawid, poprawa jest
dobrowolna.
f). Uczeo, który otrzymał ocenę niedostateczną w pierwszym semestrze, ma obowiązek
ustalid z nauczycielem termin i formę zaliczenia semestru.
e). Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, aktywnośd podczas
lekcji, chęd uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych,

5.Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięd edukacyjnych uczniów:
a). Sprawdzian (praca klasowa) – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakooczeniu
modułu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
b). Kartkówka – obejmuje materiał z dwóch ostatnich tematów lekcyjnych, nie wymaga
wcześniejszego zapowiadania.
c). Odpowiedź ustna – oceniana pod względem rzeczowości stosowania języka przedmiotu,
umiejętności formułowania wypowiedzi.
d). Prace domowe – zadawane z lekcji na lekcję, uczeo wykonuje pracę w zeszycie
przedmiotowym.
e). Referaty – zadawane są z wyprzedzeniem tygodniowym, kryteria oceny odpowiadają
ocenie wypowiedzi ustnych.
f). Staranne systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
g). Obserwacja ucznia – przygotowanie do lekcji, praca w grupie, aktywny udział w zajęciach.

5. Kryteria wymagao na daną ocenę.
a). Sprawdziany i prace klasowe- skala punktowa przeliczana na oceny cyfrowe wg kryteriów:
100% - ocena celująca
99%-90% - ocena bardzo dobra
89%-70% - ocena dobra
69%- 50% - ocena dostateczna
49%-30% - ocena dopuszczająca
29%- 0% - ocena niedostateczna

b). Kartkówki- skala punktowa przeliczana na oceny cyfrowe wg kryteriów:
100% - ocena celująca
99%-90% - ocena bardzo dobra
89%-75% - ocena dobra
74%-60% - ocena dostateczna
59%-40% - ocena dopuszczająca
39%-0% - ocena niedostateczna

7. Informowanie uczniów o sposobie oceniania.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z „Przedmiotowym Ocenianiem”.
Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny
oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany i
inne prace pisemne są przechowywane w szkole do kooca danego roku szkolnego. W trakcie
realizowania celów edukacyjnych i oceniania ucznia nauczyciel przedmiotu pomaga w
samodzielnym planowaniu rozwoju i motywuje ucznia do dalszej pracy.

