
Przedmiotowe Zasady Oceniania

z przedmiotu dietetyka dla klas 2 i 3 po szkole podstawowej

1. Systematycznej i planowej kontroli i ocenie, podlegają wszystkie formy aktywności
uczniów:
- testy sprawdzające zakres wiedzy,
- przygotowanie referatu, prezentacji;
- odpowiedzi ustnej,
- aktywność na lekcji,
-czynności polecone przez nauczyciela( karty pracy, sprawozdania)
-aktywne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. warsztaty, wyjścia klasowe,
konferencje)

2. Uczeń może zdobyć dodatkowe oceny za:
- wykonywanie pomocy dydaktycznych,
- wykonywanie działań wykraczających poza program nauczania oraz świadczących o
zaangażowaniu ucznia.

3. Klasyfikacja odbywa się w każdym okresie i musi objąć ponad 50% wszystkich

obecności.

4. Wymagania edukacyjne

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który:

-zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego,
-uzyskuje przeważającą ilość ocen cząstkowych celujących,
- jest bardzo aktywny na lekcjach, - inicjuje dyskusję,
-przedstawia własne ( racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań,
przedsięwzięć,
- wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień,
-wykonuje szereg zadań z własnej inicjatywy,
- potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych.

Ocenę bardzo dobrą(5) otrzymuje uczeń który:
- zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie,
-sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,
-samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela,
- jest bardzo aktywny na lekcjach,
-umie pokierować grupą rówieśników

Ocenę dobrą(4) otrzymuje uczeń który:
- opanował materiał programowy w stopniu dobrym,



- samodzielnie wykonuje typowe zadania związane z tokiem lekcji,
- jest aktywny w czasie lekcji.

Ocenę dostateczną(3) otrzymuje uczeń który:
- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,
- udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela,
- samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć,
- przejawia przeciętną aktywność.

Ocenę dopuszczającą(2) otrzymuje uczeń który:
- wykazuje braki w wiedzy, umożliwiają one jednak dalszą edukację i mogą zostać usunięte,
- przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia,
- jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do
współpracy.
Ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń który:
- wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu,
- nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych
umiejętności,
- pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć,
- nie interesuje się przedmiotem i wykazuje brak chęci do nauki.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW CEL:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi lub
specyficznymi trudnościami szkolnymi

ZALECENIA OGÓLNE PODCZAS PRACY I OCENIANIA UCZNIÓW
Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Oceniając ucznia z dysfunkcjami rozwojowymi nauczyciel zobowiązany jest -
stosować się do zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych i
orzeczeniach
- uwzględniać wielorakie czynniki wpływające na efekty pracy ucznia
- doceniać nie tylko uzyskany efekt, ale i włożony wysiłek ucznia
- stosować regularne wzmocnienia i pochwały oraz unikać bardzo negatywnych stwierdzeń
(np. źle, bez sensu)

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE PODCZAS PRACY I OCENIANIA UCZNIÓW Z
DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA
Mają wiele wspólnych zaleceń.
Wymagania merytoryczne pozostają niezmienione przy jednoczesnym
- nieuwzględnianiu błędów ortograficznych lub dopuszczaniu większej ilości błędów
ortograficznych do oceny pozytywnej
- ocenianiu prac pisemnych pod kątem merytorycznym tj. za wiedzę, treść, kompozycję a nie
za szatę graficzną pracy, charakter pisma



- uwzględnianiu wolniejszego tempa pracy podczas kształcenia kompetencji językowych
- wydłużenia czasu pisania sprawdzianów
- umożliwienia korzystania z komputera na lekcji, do wykonania pracy domowej, pisania
drukowanymi literami (dysgrafia)
- umożliwianiu ustnego zaliczania kartkówek ze słówek
- zmniejszaniu ilości słówek do przyswojenia lub ich podziału na mniejsze części
- zwracaniu uwagi na tok myślenia ucznia a nie na poprawność zapisu
- wyrabianiu nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym
- nie wyrywaniu ucznia do nagłej, natychmiastowej odpowiedzi (dyslektycy mają problemy z
szybkim przypominaniem danych)
- nie odpytywaniu publicznie ( np. głośne czytanie przy klasie)
- braniu pod uwagę znajomość zasad pisowni (dysleksja, dysortografia)
- umożliwianiu częstszych odpowiedzi ustnych niż pisemnych
- oferowaniu dłuższego czasu na pamięciowe opanowanie materiału z naciskiem na częste
utrwalanie tego materiału
- uczeń z głęboką dysleksją może być zwolniony z drugiego języka obcego

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD), DEFICYTY
UWAGI (ADD)
Pracując i oceniając ucznia z ADHD lub z ADD należy
- dostosowywać wymagania do indywidualnych możliwości ucznia np. dzielić prace
domowe na mniejsze, cząstkowe; dzielić sprawdziany na części
- stosować z góry określone wcześniej pochwały i kary
- uwzględniać tempo pracy ucznia
- wydłużać czas na pisanie sprawdzianów jeśli wpływa to na lepszą ocenę pracy ucznia
- brać pod uwagę czynniki rozpraszające ucznia
- umożliwiać odpowiedzi ustne zamiast pisemnych jeśli uczeń lepiej w nich wypada
- rozróżniać i nie brać pod uwagę objawów typowych dla tych zaburzeń

ZESPÓŁ ASPERGERA (ZA)
Nauczyciel pracujący z uczniem z ZA i oceniający jego pracę zobowiązany jest do
- dostosowania swojego sposobu pracy do specyficznych potrzeb ucznia -
indywidualizacji wymagań i metod pracy w zależności od deficytów ucznia -
uwzględniania mocnych stron ucznia
- stosowania modelu edukacji opartej na doświadczeniu i wizualizacji np popieraniu
informacji słownych tekstem pisanym, ilustracją, filmem, mapą
- przedstawianiu nowych pojęć lub pojęć abstrakcyjnych w maksymalnie skonkretyzowany
sposób
- wykorzystywaniu zainteresowań ucznia w procesie nauczania
- stosowania pozytywnych wzmocnień
- nie oceniania lub karania za objawy typowe dla dysfunkcji ucznia
- nagradzania przejawów rozwoju umiejętności komunikacji i rozumienia języka -
wspierania koncentracji uwagi ( minimalizowanie ilości bodźców rozpraszających) -
uwzględniania problemów i często negatywnych emocji ucznia w zakresie kontaktów
rówieśniczych (częsta przemoc i wyśmiewanie lub odrzucenie przez grupę rówieśniczą)
- uczeń ze stwierdzonym ZA może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego



Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania w warunkach nauczania zdalnego

I. W sytuacjach nietypowych i kryzysowych, niezależnych od placówki oświatowej
stosuje się przedmiotowe zasady oceniania z dietetyki dostosowane do warunków pracy
nauczycieli i uczniów:
• przygotowanych urządzeń i narzędzi do pracy zdalnej nauczyciela z uczniem,
poza placówką szkolną
• przygotowania kadry pedagogicznej poprzez odpowiednie szkolenia i Rady Pedagogiczne
• komunikowania się nauczyciela z uczniem poprzez pracę zdalną (praca na platformach
edukacyjnych, aplikacjach, dzienniku Librus) .W przypadku sytuacji nietypowej oraz
kryzysowej nauczyciele zobowiązani są do zachowania umiaru w wysyłaniu materiałów dla
uczniów w czasie pracy tak, aby zachowane były zasady BHP. Nauczyciele wysyłając prace
powinni określić terminy, w których uczniowie wykonują dane zadanie. Zespół pomocy
psychologiczno-pedagogicznej jest do dyspozycji wszystkich uczniów , którzy potrzebują
pomocy lub nie radzą sobie z pracą w tych warunkach.
Przedmiotowe zasady oceniania z dietetyki podlegają weryfikacji i
modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację i zmiany w Rozporządzeniach MEN w
sytuacjach nietypowych lub kryzysowych
II. 1. W sytuacjach nietypowych oraz kryzysowych podczas pracy zdalnej nauczyciela z
uczniem ocenianie uzależnione jest od zmian wprowadzonych do Rozporządzenie MEN i
zobowiązuje nauczycieli do jego przestrzegania.
2. W przypadku sytuacji nietypowych i kryzysowych dostosowanie wymagań edukacyjnych z
dietetyki, odbywa się w porozumieniu z zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


