OCENIANIE UCZNIÓW Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNYCH W GDYNI
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Ocenianie uczniów z przedmiotu praktyka zawodowa odbywa się na podstawie:
wewnątrzszkolnych zasad oceniania, znajdujących się w Statucie Szkoły,
regulaminu praktyk zawodowych opracowanego na podstawie Rozporządzeni
Rozporządzeniaa Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz.1644 z dnia 31.08.2017),
podstawy
awy programowej kształcenia w zawodzie oraz obowiązujących w szkole programów nauczania,
określonych kryteriów służących sprawdzeniu osiągnięć ucznia podczas praktyk
praktykii zawodowej, opracowanych
przez wicedyrektora odpowiedzialnego za praktyki zawodowe po konsultacjach z opiekunami praktyk w zakładach
pracy.
Metody sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów podczas praktyki zawodowej powinny być sprawdzane
poprzez obserwację ich pracy, podczas wykonywania zadań.
Oceny umiejętności ucznia dokonuje opiekun praktyki w zakładzie pracy, biorąc pod uwagę przede wszystkim
następujące elementy:
a) przygotowanie teoretyczne ucznia do wykonywania danego zadania,
b) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
c) dokładność i rzetelność w realizacji zadania,
d) sprawność posługiwania się nowoczesnymi środkami technicznymi,
e) kultura osobista ucznia,
f) umiejętność pracy w zespole i sprawne komunikowanie się,
g) sposób prowadzenia dzienniczka praktyk,
h) przestrzeganie obowiąz
obowiązującego czasu pracy,
i) przestrzeganie obowiązującego regulaminu praktyk.
Ocenianie uczniów opiera się na taksonomii celów kształcenia.
Według B. Niemierko wyodrębnia się cztery poziomy osiągania celów:
A - zapamiętanie wiadomości,
B - rozumienie wiadomości
wiadomości,
C - stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych,
D - stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych.
Podstawowy poziom osiągnięcia celów kształcenia, który obejmuje kategorie A, B, C jest warunkiem zaliczenia
praktyki przez ucznia. Umiejętność stosowani
stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych stanowi poziom
ponadpodstawowy i daje możliwość uzyskania przez ucznia oceny bardzo dobrej i celującej.
Uczeń po zakończeniu praktyki zawodowej otrzymuje opinię pracodawcy i ocenę zgodną z obowiązującą skalą
ocen: celujący,
ujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. W przypadku, gdy praktyka nie została
zaliczona (także w terminie późniejszym), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Praktyka zawodowa umożliwia konfrontację teorii z praktyką i poszerza wiedzę zdobywaną w szkole
przez uczniów. W większości przypadków stanowi również pierwszy, bardzo istotny, kontakt z pracodawcą.

