
Przedmiotowy system oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości 

obowiązujący w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących 
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Rok szkolny 2014/ 2015

1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany po przeprowadzeniu analizy podstawy 
programowej, programu nauczania nr DKOS – 4015-176/02 oraz standardów wymagań 
i jest zgodny z WSO.

2. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest:
- informowanie ucznia o poziomie osiągnięć i postępach edukacyjnych,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach 

   w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy.

3. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia: 
- dyskusja,
- sprawdzian obejmujący niewielką partię materiału / 15 minut/,
- sprawdzian obejmujący moduł programowy,
- test,
- referat,
- pokaz- prezentacja,
- praca w grupach,
- praca samodzielna,
- aktywność na zajęciach, 
- praca pozalekcyjna / konkursy, olimpiady/.

4. Kryteria oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia:
- oceny ustalane są w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6, zgodnie z opisem wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania..

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
- osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym
   (oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne),
- dowody osiągnięć uczniów (prace pisemne), gromadzone są przez nauczyciela do końca roku 
   szkolnego.

6. Formy przekazywania informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów):
- przedstawienie wymagań edukacyjnych uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego,
- bezpośredni kontakt z uczniem na lekcji, a w razie potrzeby rozmowa indywidualna,
- przekazywanie informacji wychowawcy klasy w celu przekazania rodzicom,
- bezpośredni kontakt z rodzicami,
- na 4 tygodnie przed klasyfikacją semestralną i końcoworoczną uczniowie i rodzice są informowani 
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

7. Formy ewaluacji PSO:
Pod koniec roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja w oparciu o:
- zapisywane w ciągu roku uwagi i spostrzeżenia,
- ankiety kierowane do uczniów,



- wyniki mierzenia poziomu osiągnięć.

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości niezbędne do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
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Stopień niedostateczny
Nie opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu zajęć edukacyjnych, błędne analizowanie pojęć i 
terminów, brak umiejętności rozwiązywania problemów nawet przy pomocy nauczyciela, co 
uniemożliwia dalszą kontynuację nauki w następnej klasie lub ukończenie szkoły.

Stopień dopuszczający
Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Odtwarzanie pamięciowe pojęć i 
terminów ekonomicznych. Znajomość związku pomiędzy procesem zaspokajania potrzeb, działalnością 
gospodarczą i przedsiębiorczością. Określanie rodzajów działalności. Znajomość przepisów prawa 
gospodarczego, finansowego i pracy.

Stopień dostateczny
Spełnienie wymagań koniecznych. Określanie pojęć takich jak: działalność gospodarcza, czynniki produkcji, 
przedsiębiorczość, przedsiębiorca. Znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących rejestracji 
działalności gospodarczej, warunków rzeczowych i finansowych potrzebnych do prowadzenia działalności.

Stopień dobry
Spełnienie wymagań podstawowych. Umiejętność przeprowadzenia badania rynku. Dokonanie rachunku 
ekonomicznego. Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją i uruchomieniem działalności 
gospodarczej. Objaśnienie celu i zasad zgłoszenia działalności gospodarczej do organów kontroli, w ZUS-ie i 
w banku.

Stopień bardzo dobry
Spełnienie wymagań rozszerzających. Umiejętność oceny szans i ryzyka przedsięwzięcia. Identyfikacja 
adresów instytucji, do których należy zgłosić uruchomienie działalności gospodarczej na lokalnym rynku. 
Umiejętność pracy w zespole. Wykonywanie zadań projektowych. Umiejętność sprawnego korzystania ze 
wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.

Stopień celujący
Spełnienie wymagań dopełniających. Samodzielne odszukiwanie przepisów dotyczących uruchomienia 
działalności gospodarczej. Opracowanie finansowego planu wybranej działalności gospodarczej, projektu 
planu marketingowego. Wykazanie znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla społeczeństwa 
i całej gospodarki. Prezentowanie i uzasadnianie własnych poglądów.
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