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1. Ocenianiu podlegają: 

wypowiedzi ustne – pod względem rzeczowości, stosowania języka 

przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi; przy 

odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość z trzech ostatnich lekcji, w 

przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu; 

sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu 

(większej partii materiału), zapowiedziane tydzień wcześniej; 

wejściówki – kartkówki obejmujące materiał z ćwiczeń bieżących, niezbędny 

do wykonania praktycznego ćwiczenia; 

ćwiczenia – uczeń otrzymuje ocenę z ćwiczeń, na których wykorzystywał 

posiadaną wiedzę teoretyczną oraz ćwiczył swoje umiejętności praktyczne; 

udział w konkursie; 

aktywność w działalności poza szkolnej. 

prace domowe 

aktywność na lekcji 

przygotowanie i przedstawienie prezentacji 

 

2. W przypadku próbnych egzaminów praktycznych w zawodzie przyjmuje się skalę 

punktową przeliczaną na oceny wg kryteriów: 

 

 

Próbny egzamin zawodowy  praktyczny: < 75%  niedostateczny 

 75% - 80% dopuszczający 

      81% - 86% dostateczny 

      87% – 92% dobry 

      93% - 98% bardzo dobry 

      99% - 100% celujący 

 

 Za egzamin pisemny: 

 niedostateczny < 50% 

dopuszczający  50%-60% 

dostateczny   61%-70% 

dobry    71%- 80% 

bardzo dobry   81%-95% 

celujący   96%-100% 

 

 

3. Dopuszcza się modyfikowanie wymagań w obrębie poszczególnych ocen stosowanych 

na zajęciach praktycznych. 

 

4. W przypadku sprawdzianów pisemnych, kartkówek, egzaminu zawodowego części 

pisemnej przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg kryteriów: 

 

91 % - 100 %  - ocena celująca 

81 % - 90,5 % - ocena bardzo dobra 

70 % - 80,5 % - ocena dobra 

60 % - 69,5 % -  ocena dostateczna 

50 % - 59,5 % -  ocena dopuszczająca 

49,5 % - 0 %   -  ocena niedostateczna 
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5. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

 

6. Uczeń ma prawo poprawić każdą niezadawalającą go ocenę ze sprawdzianów jeden 

raz, w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala 

się jeden termin poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się 

ocenę poprawioną. 

 

7. Liczba ocen bieżących w ciągu całego półrocza uzależniona jest od liczby godzin 

przeznaczonych na realizację danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel zobowiązany 

jest stworzyć możliwość uzyskania przez ucznia z różnych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności minimum, odrębnie w każdym półroczu:  

 

1) trzech ocen – w przypadku, gdy w szkolnym planie nauczania/tygodniowym 

rozkładzie zajęć, przewidziano jedną godzinę w tygodniu w roku szkolnym  

2) czterech ocen – w przypadku, gdy w szkolnym planie nauczania/tygodniowym 

rozkładzie zajęć, przewidziano dwie godziny w tygodniu w roku szkolnym  

3) pięciu ocen – w przypadku, gdy w szkolnym planie nauczania/tygodniowym 

rozkładzie zajęć, przewidziano trzy i więcej godzin w tygodniu w roku szkolnym 

 

8. Uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt do przedmiotu. Za brak zeszytu 

na lekcji nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną lub obniżyć ocenę końcową  

za wykonywanie ćwiczeń. 

 

 

9. W przypadku oceny niedostatecznej za pierwsze półrocze nauczyciel w porozumieniu z 

uczniem określa formę wyrównania braków i umiejętności z pierwszego okresu. 

 

10. Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę „niedostateczny” lub jest nieklasyfikowany i 

nie wyrównał braków za I okres, nie może otrzymać pozytywnej oceny rocznej. 

 

11. Ocena, która została uzyskana w wyniku poprawy jest liczona do średniej ważonej 

ocen, natomiast ocena poprawiana pozostaje widoczna w dzienniku elektronicznym, 

lecz nie jest wliczana do średniej ważonej ocen. 

 

12. Uczeń, który nie uzyska z zajęć edukacyjnych odpowiedniej, minimalnej liczby ocen w 

danym półroczu i jego frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych wynosi poniżej 

50%, nie będzie klasyfikowany. 

 

13. Warunkiem niezbędnym do otrzymania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny śródrocznej lub wyrównanie braków z pierwszego półrocza gdy 

uczeń otrzymał ocenę niedostateczny lub był nieklasyfikowany oraz uzyskanie w 

drugim półroczu średniej ważonej minimum 1,81 

 

 

     14.  Sposoby informowania uczniów. Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel   

zapoznaje uczniów z PZO oraz nauczyciel udostępnia wymagania na poszczególne oceny.  
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       15 .Ocena 0 jest tylko informacją dla nauczyciela o nieobecności ucznia na sprawdzianie 

lub pracy klasowej. Należy ją poprawić w ciągu 2 tygodni 

 

16. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć   

edukacyjnych: 

- za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę proponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela 

 

- uczeń może ubiegać się o podwyższenie proponowanej oceny tylko o jeden stopień  

- warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana:  

• frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 50%,  

•  usprawiedliwione nieobecności na zajęciach,  

•  przystąpienie do wszystkich sprawdzianów, prac klasowych, prac pisemnych, 

• skorzystanie z wcześniejszych oferowanych przez nauczyciela form poprawy 

sprawdzianów, prac klasowych i pisemnych, 

 

 

 

 

 

Punkt 1. 

 

Wagi ocen stosowane w dzienniku Librus z zajęć praktycznych: 

Sprawdzian/ Praca klasowa  4/5 

Kartkówka  3 

Kartkówka zapowiedziana 3 

Wypowiedź ustna  3  

Przygotowanie do zajęć  2 

Aktywność w półroczu  4 

Zadanie domowe 2 

Zeszyt  1 

Praca na lekcji  3 

Zadanie praktyczne metody/techniki   3 

Próbny egzamin zawodowy  5 

Promocja szkoły  2 

Giełda Szkół 4 

Wyrównanie braków wiedzy i umiejętności  4 

 

 

 


