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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TEORETYCZNYCH 

I PRAKTYCZNYCH 

 

 

 

4 – LETNIE TECHNIKUM dla absolwentów gimnazjum: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH 

5-LETNIE TECHNIKUM dla absolwentów szkoły podstawowej W ZAWODZIE: TECHNIK 

ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

4-LETNIE TECHNIKUM HOTELARSTWA dla absolwentów gimnazjum: KSZTAŁCENIE 

DUALNE  

5-LETNIE TECHNKIUM HOTELARSTWA dla absolwentów podstawówki: 

KSZTAŁCENIE DUALNE  

3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: KUCHARZ 
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1. Ocenianiu podlegają: 

− wypowiedzi ustne – przynajmniej raz w okresie, pod względem rzeczowości, 

stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych 

wypowiedzi; przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału 

z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego 

działu; 

− sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu 

(większej partii materiału), zapowiedziane tydzień wcześniej.  

− kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiadane; 

− aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi 

trzy plusy, gdy uzyska ich mniej – na koniec okresu zostają one zamienione 

odpowiednio przy dwóch plusach na ocenę dobrą, przy jednym plusie na 

dostateczną. W przypadkach dużej aktywności na lekcji uczeń może 

otrzymać kilka plusów; 

− zeszyt przedmiotowy – sprawdzany raz w okresie; 

− prace dodatkowe – schematy, plansze, referaty, inne.  

 

2. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową 

przeliczaną na oceny wg kryteriów: 

 

98 % -100% - ocena celująca 

85 % - 98 % - ocena bardzo dobra 

75 % - 84,5 % - ocena dobra 

65 % - 74,5 % - ocena dostateczna 

51 % - 64 % - ocena dopuszczająca 

0 % - 50 %   - ocena niedostateczna 

 

3. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

 

4. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę jeden raz, w ciągu dwóch tygodni po oddaniu 

sprawdzianu lub po powrocie do szkoły. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden 

termin poprawy.  
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Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną 

(wówczas uzyskana pierwsza ocena nie powinna mieć wagi; druga ocena tzw. 

poprawiona wpisana z wagą). 

 

6. Uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt do przedmiotu.  

Za brak zeszytu na lekcji nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną. 

Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe do zaliczenia przedmiotu – ocenie podlega 

kompletność notatek z lekcji. 

 

7. Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji podręcznik do przedmiotu oraz zeszyt 

ćwiczeń 

 (jeśli taki został obowiązkowo wprowadzony przez nauczyciela). 

 

8. Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowania do lekcji w okresie -*jeśli dana lekcja 

jest raz w tygodniu, 2 nieprzygotowania do lekcji w okresie- * jeśli w tygodniu dana 

lekcje jest przynajmniej dwie godziny lekcyjne lub więcej;  

- co zwalnia go z odpowiedzi ustnej lub kartkówki, ale nie zwalnia ze sprawdzianów 

pisemnych (które są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem). 

 

9. Wystawienie oceny za I okres, i na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje na 

podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, 

w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. 

 

10. W przypadku oceny niedostatecznej za pierwszy okres uczeń jest zobowiązany 

w terminie ustalonym z nauczycielem uzupełnić braki w przerabianym materiale z I 

okresu.  

 

11. 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. 

 

12.  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 
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drugim półroczu średniej ważonej minimum 1,65 w BSIS oraz minimum 1,81 w 

Technikum. 

13. Termin wystawienia ocen za pierwszy okres i rocznej jest jawny i znany uczniom, 

zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie PZS nr 2 w Rumi. 

 

14. Sposoby informowania uczniów: Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel 

zapoznaje uczniów z PZO oraz nauczyciel udostępnia wymagania na poszczególne 

oceny. Oceny są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

15. Sposoby informowania rodziców. O ocenach cząstkowych lub przewidywanych za 

pierwszy okres i rocznych nauczyciel zapoznaje rodziców na zebraniach 

rodzicielskich, w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami lub przez e-dziennik. 

 

16. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana roczna: 

• Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 80%, 

• Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach, 

• Przystąpienie do wszystkich sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych,  

• Skorzystanie z wcześniejszych oferowanych przez nauczyciela form poprawy 

sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych 

• Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny proponowanej zgłasza 

nauczycielowi chęć (za pomocą dziennika elektronicznego Librus synergia) 

podwyższenia rocznej oceny proponowanej w ciągu 7 dni od poinformowania 

uczniów o rocznych ocenach proponowanych. Informacja o rocznych ocenach 

proponowanych jest przekazywana uczniom poprzez wpis w e-dzienniku na 

miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

• Nauczyciel sprawdza spełnienie przez ucznia warunków ubiegania się o ocenę 

wyższą niż proponowana. 

• W przypadku spełnienia tych warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę 

na przystąpienie do podwyższenia rocznej oceny proponowanej. 

• W przypadku niespełnienia przez ucznia wszystkich warunków prośba ucznia 

zostaje odrzucona. Nauczyciel informuje ucznia ustnie o przyczynie jej 

odrzucenia. 

• Uczeń spełniający warunki zawarte wyżej może uzyskać podwyższenie 

rocznej oceny proponowanej po zaliczeniu w formie pisemnej lub ustnej 
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wskazanych przez nauczyciela partii materiału w uzgodnionym 

z nauczycielem terminie.  

 

 

17. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

• Na ocenę składa się: regulaminowy strój, przygotowanie do zajęć, wykonanie 

samodzielnie zadania i jego zaprezentowanie, praca zgodnie z zasadą mice en 

place, czystość stanowiska podczas pracy i po wykonaniu zadania oraz 

wypełnianie obowiązków zgodnie z HACCP. 

• Uczniowie nieprzygotowani do zajęć w pracowni gastronomicznej/ hotelarskiej 

otrzymują ocenę niedostateczną i są niedopuszczeni do zajęć. 

• W czasie zajęć w pracowni gastronomicznej wykonują prace porządkowe 

przydzielone przez nauczyciela.  

• Nieprzestrzeganie przepisów bhp (np. brak stroju), skutkuje odsunięciem od 

wykonania ćwiczeń i oceną niedostateczną z danego ćwiczenia. Ocenę tą 

można poprawić poprzez wykonanie danego ćwiczenia po wcześniejszym 

umówieniu się z nauczycielem. 

• Ocena aktywności na ćwiczeniach – ocenie podlega zaangażowanie i zgodność 

wypełniania poleceń przełożonych. 

• Ocena z zajęć praktycznych, zajęć w pracowni dla klas technikum jest średnią 

ważoną z wszystkich ocen. 

18. Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za elementy nadobowiązkowe oraz 

kolejne oceny za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

• Laureaci konkursów na poziomie szkolnym lub reprezentacja szkoły otrzymuje 

ocenę celującą z wagą 5 

• Laureaci konkursów na poziomie regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim 

otrzymują ocenę celującą z wagą 5 

• Laureaci otrzymują, punkty dodatnie do zachowania wynikające ze statutu i 

rangi konkursu. 

 

18. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki uczeń powinien pisać samodzielnie. W 

przypadku nieregulaminowej postawy np. podpowiadania, ściągania itp. uczeń 

otrzymuje ocenę „1”.  
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19. Nauczyciel ma prawo przerwać pisanie pracy uczniowi lub całej klasie, może 

wystawić ocenę niedostateczną, jeżeli w trakcie pracy klasowej, sprawdzianu lub testu 

ma miejsce złamanie regulaminu (np. korzystanie z niedozwolonych źródeł). 

20.  

• w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na teście, pracy 

klasowej lub sprawdzianie, nauczyciel ma prawo sprawdzenia wiedzy na 

kolejnej lekcji, 

• Nieobecność ucznia na poprzedniej lekcji nie zwalnia go z przygotowania się 

do zajęć. 

21. Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

22.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub 

• Bezbłędnie stosuje terminologię lub 

• Precyzyjnie i biegle formułuje swoje wypowiedzi. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował wiedzę przewidziana do realizacji w danej klasie; 

• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

• Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne, występujące w danym 

przedmiocie; 

• Bezbłędnie posługuje się terminologią itd. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował podstawowe treści nauczania; 

• Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy teoretyczne; 

• Opanował materiał nauczania bez poważnych błędów; 

• Poprawnie stosuje terminologię, itd. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował wiadomości w zakresie umożliwiającym dalsze postępy w uczeniu 

się przedmiotu; 

• W sposób poprawny przedstawia większość wiadomości; 

• Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne o niewielkim stopniu 

trudności 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• Częściowo opanował wiadomości zawarte w podstawie programowej, jednak 

braki nie przekraczają możliwości dalszej nauki; 

• Przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany; 

• Nie jest aktywny na zajęciach edukacyjnych; 
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• Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• Nie opanował podstawowych wiadomości, zawartych w podstawie 

programowej; 

• Nie potrafi rozwiązywać prostych problemów teoretycznych nawet z pomocą 

nauczyciela; 

• Popełnia rażące błędy rzeczowe, wypowiedzi są niekomunikatywne; 

• Nie jest aktywny na zajęciach; 

• Opuszcza zajęcia; 

• Nie wykazuje chęci uzupełnienia braków z teorii. 

 

 

 

 


