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1. Cele oceniania: 
 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie; 
 udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
 dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod w pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę 

oraz formułowaniu oceny. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Zadaniem nauczyciela w procesie nauczania jest kontrola i monitoring  postępów 

ucznia w zakresie wiadomości i umiejętności w odniesieniu do zakładanych efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. 

Następstwem kontroli jest ocena. 

 

Ocenianie bieżące: 

 praca na lekcji (minimum - jedna ocena w semestrze) 

 odpowiedzi ustne (minimum - jedna ocena w semestrze) 

 praca domowa (minimum - jedna ocena w semestrze) 

 kartkówki (minimum - jedna ocena w semestrze) 

 

Ocenianie okresowe: 

 sprawdzian, test lub praca klasowa z jednego lub kilku działów tematycznych  

(dwa lub trzy razy w semestrze, zgodnie z rozkładem materiału nauczania / tematyką 

zajęć umieszczoną w dzienniku elektronicznym. Sprawdziany są obowiązkowe. 

Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

2.1 Formułowanie ocen bieżących i okresowych odbywa się w oparciu o wymagania  

na poszczególne oceny szkolne: 

 

a) Przy sprawdzaniu prac pisemnych, zadań domowych, opracowanych projektów, referatów 

uwzględniane będą: 

 rzeczowość; 

 zrozumienie problemu i sposób argumentacji; 

 samodzielność; 

 stosowanie metod, technik, i narzędzi kreatywnego myślenia indywidualnego;  

 umiejętność poszukiwania potrzebnej wiedzy w różnych źródłach; 

 kształtowanie języka technicznego. 



d) Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych uwzględniane będą: 

 zawartość rzeczowa; 

 argumentowanie, uzasadnienie; 

 stosowanie poprawnego języka specjalistycznego, zawodowego, technicznego; 

 umiejętność myślenia i rozumowania zawodowego, technicznego; 

 umiejętność formułowania myśli. 

 

e) Przy ocenianiu aktywności ucznia uwzględniane będą: 

 częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi; 

 praca w grupie, udział w dyskusji, prezentacja rezultatów; 

 prezentowanie własnych przemyśleń i opinii; 

 sposób przeprowadzania negocjacji i rozwiązywania konfliktów; 

 organizacja pracy, koncentrowanie się na priorytetach i zadaniach kluczowych. 

 

Za różne formy aktywności takie jak dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, 

samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań, ćwiczeniu sprawności praktycznych, pomoc 

w organizowaniu projektów zawodowych są przyznawane plusy.  

Uczeń może również otrzymać na lekcji minus za nieprzygotowanie do lekcji  

(brak książki lub zeszytu), lub za utrudnianie nauczycielowi prowadzenia zajęć. 

Nauczyciel dokonuje przed końcem półrocza / roku szkolnego konwersji plusów  

i minusów. Jeden plus jest równoważny jednemu minusowi tzn. jeden plus „likwiduje” jeden 

minus. Po dokonaniu rozliczenia plusów i minusów nadwyżka plusów jest zamieniana  

na ocenę z aktywności: 

 

Zajęcia 2x w tygodniu Zajęcia 1x w tygodniu 

Pięć plusów = ocena bardzo dobra 

Cztery plusy = ocena dobra 

Trzy plusy = ocena dostateczna 

Dwa plusy = ocena nieodpowiednia 

Cztery plusy = ocena bardzo dobra 

Trzy plusy = ocena dobra 

Dwa plusy = ocena dostateczna 

Jeden plus = ocena nieodpowiednia 

 

Jeżeli w wyniku konwersji uczniowi wypada ocena dostateczna lub nieodpowiednia  

z aktywności, nauczyciel może odstąpić od konwersji i pozostawić same plusy. 

Uczeń otrzymuje ocenę z plusem, jeśli spełnia wszystkie wymagania niezbędne  

do uzyskania oceny niższej oraz niektóre wymagania niezbędne do uzyskania oceny wyższej. 

Oceny z plusem dotyczą tylko ocen cząstkowych, oceny śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne są ocenami pełnymi (tzn. bez plusów). 

 

f) Wszelkie prace pisemne oceniane są zgodnie z wymaganą liczbą punktów na daną ocenę 

według skali zgodnej z zasadami WSO (zamieszczony w Statucie Szkoły): 

 

50% – ocena dopuszczający 

51 – 55 % - ocena dopuszczający + 

56 – 61% - ocena dostateczny - 

62 – 70% - ocena dostateczny 

71 – 75% - ocena dostateczny + 

76 – 78% - ocena dobry - 

79 – 83% - ocena dobry 

84 – 90% - ocena dobry+ 

91 – 95% - ocena bardzo dobry - 

96 – 100% - ocena bardzo dobry 



g) Średnia ważona wyliczana przez e-Librus może stanowić tylko wtedy podstawę  

do wystawienia oceny śródrocznej / rocznej, jeśli uczeń uzyskał w ciągu półrocza / roku 

wszystkie oceny cząstkowe wymagane przez nauczyciela (za odpowiedzi ustne, prace 

domowe, kartkówki, sprawdziany, próbne matury w klasach czwartych i inne). Ustala się 

następujące wartości na poszczególne oceny śródroczne i roczne: 

 
1,65 – ocena dopuszczająca; 

2,65 – ocena dostateczna; 

3,65 – ocena dobra; 

4,65 – ocena bardzo dobra; 

5,65 – ocena celująca. 

 

h) Jeżeli lekcje z przedmiotów zawodowych odbywają się dwa razy w tygodniu, wówczas 

uczeń może dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych.  

Jeżeli lekcje odbywają się raz w tygodniu, wówczas uczeń może raz w ciągu semestru  

zgłosić nieprzygotowanie. Wszelkie nieprzygotowania należy zgłaszać nauczycielowi  

przed lekcją, nieprzygotowania zgłaszane w trakcie lekcji nie będą honorowane. Wszystkie 

nieprzygotowana są wpisywane do dziennika elektronicznego przez nauczyciela. 

 

i) Nieprzygotowanie do pracy klasowej jest przyjmowane jedynie w przypadku dłuższej 

choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów)  

lub wychowawcę. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń ma obowiązek 

napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

 

j) Przy ocenie prac pisemnych ucznia dyslektycznego, ze względu na trudności 

grafomotoryczne, nie będą brane pod uwagę błędy ortograficzne, o ile nie mają one wpływu 

na zrozumienie całej wypowiedzi. 

 

k) Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych uczniowie z najlepszą frekwencją  

są nagradzani ocenami z aktywności. W przypadku 100% frekwencji na zajęciach 

przedmiotów zawodowych uczeń otrzymuje ocenę celującą z aktywności. W przypadku 90% 

frekwencji na zajęciach przedmiotów zawodowych uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą  

z aktywności. 

 

3. Warunki i tryb uzyskiwania przez ucznia oceny wyższej. 
 

a) Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę. 

 

b) Poprawy ocen z prac pisemnych (sprawdzian, praca klasowa, kartkówka) odbywają się  

na konsultacjach (terminy konsultacji są uzależnione od planu lekcji). W przypadku 

nieobecności ucznia na pracy pisemnej w pierwszym terminie ma on obowiązek napisania tej 

pracy na konsultacjach w ciągu dwóch tygodni. Na poprawę oceny uczeń ma miesiąc  

(w szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu). 

 

c) Poprawy ocen z odpowiedzi ustnej odbywają się na konsultacjach (terminy konsultacji  

są uzależnione od planu lekcji) – uczeń, który chce poprawić ocenę zgłasza ten fakt 

nauczycielowi przed lekcją. 

 

d) Poprawa proponowanej oceny śródrocznej lub rocznej jest możliwa, o ile frekwencja 

ucznia na lekcji wynosi co najmniej 75% (w przypadku niższej frekwencji wszystkie 



nieobecności muszą być usprawiedliwione). Uczeń wnoszący o umożliwienie poprawy oceny 

na wyższą od otrzymanej, może poprawić ją o jeden stopień wzwyż (2 na 3; 3 na 4; 4 na 5; 5 

na 6). Zainteresowany poprawą oceny śródrocznej lub rocznej uczeń powinien zgłosić ten fakt 

zaraz po uzyskaniu informacji o proponowanej ocenie, nie później jednak niż na 2 tygodnie 

przed terminem ostatecznego wystawiania ocen. Zakres materiału jest ustalany indywidualnie 

w zależności od ocen ucznia - z reguły poprawa oceny jest możliwa po odpowiedzi ustnej  

z całego semestru ewentualnie roku i / lub napisaniu pracy pisemnej. 

 

4. Dostosowanie wymagań do uczniów ze specjalnymi wymaganiami. 

 

Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego 

indywidualnych możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia PPP,  

jego zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz postępy w nauce. 
W przypadku uczniów dysfunkcyjnych nauczyciel ma możliwość i obowiązek: 

 różnicowania poziomu trudności, ilości i czasu na rozwiązywanie przez uczniów zadań; 

 różnicowania sposobów badania osiągnięć edukacyjnych, np. rezygnacja z oceny prac 

pisemnych na rzecz odpowiedzi ustnych czy zastosowanie innej czcionki na wydrukach 

testów (w przypadku dyslektyków); 

 oferowania dodatkowych zadań; 

 służenia dodatkowymi wyjaśnieniami i konsultacjami; 

 stwarzania atmosfery sprzyjającej uczeniu się, zachęcaniu uczniów introwertycznych  

do współdziałania w grupie; 

 oddziaływań psychologicznych typu promowanie drobnych sukcesów.  

 

5. Wymagania na poszczególne oceny szkolne. 

 

Poniżej określone ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są podstawą 

do opracowania wymagań edukacyjnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania; 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych; 

 samodzielnie rozwiązuje problemy związane z zawodem; 

 umiejętnie stosuje wiedzę i umiejętności z innych przedmiotów; 

 biegle stosuje terminologię właściwą dla zawodu; 

 analizuje i ocenia rozwiązania problemów; 

 trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów praktycznych; 

 planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze 

rozwiązania; 

 wykazuje zainteresowaniem zawodem; 

 bierze udział w konkursach, olimpiadach związanych z zawodem. 

 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności zawodowe w stopniu gwarantującym wysoki 

poziom kwalifikacji zawodowych; 
 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne związane z zawodem; 
 sprawnie posługuje się terminologią właściwą dla zawodu; 



 potrafi argumentować własne rozwiązania problemów; 

 potrafi dokonać analizy problemu; 
 potrafi rozwiązywać zadania nietypowe związane z zawodem; 
 wykorzystuje widzę teoretyczną do rozwiązywania zadań praktycznych; 

 jest aktywny na lekcjach; 
 wykonuje prace w sposób estetyczny; 
 pracuje systematycznie; 
 stosuje się do zasad bhp właściwych w zawodzie. 

 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu w stopniu pozwalającym 

na skuteczne wykonywanie zawodu; 

 braki, jakie posiada pozwalają na wykonywanie czynności zawodowych; 

 potrafi prawidłowo rozpoznać problem zawodowy i zaproponować typowy sposób 

rozwiązania; 

 zna i stosuje pojęcia i zasady właściwe dla zawodu; 

 zna i stosuje zasady bhp właściwe dla zawodu; 

 potrafi stosować poznane procedury do wykonania zadania praktycznego; 

 potrafi poprawić wskazany przez nauczyciela błąd w wykonywanym zadaniu; 

 dobrze posługuje się podstawową terminologią zawodową; 

 potrafi samodzielnie rozwiązać typowy problem teoretyczny i praktyczny; 

 potrafi prawidłowo interpretować teksty i schematy fachowe; 

 jest aktywny na lekcjach; 

 prace domowe są wykonane starannie z niewielkimi błędami. 

 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawodowe w zakresie 

pozwalającym na rozwiązywanie większości problemów i zadań w danym zawodzie; 

 zna podstawowe pojęcia, zasady i prawa właściwe dla danego zawodu; 

 przy pomocy nauczyciela potrafi dokonać analizy typowego problemu zawodowego  

i zaproponować rozwiązanie; 

 przy pomocy nauczyciela potrafi określić nieprawidłowości w rozwiązaniu i poprawić 

błędy; 

 posługuje się terminologią fachową z błędami; 

 wykonane prace zawierają błędy, które pozwalają po wprowadzeniu poprawek na 

prawidłowe rozwiązania problemu; 

 potrafi stosować poznane wcześniej typowe rozwiązania. 

 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w stopniu elementarnym wiadomości i umiejętności zawodowe w zakresie 

pozwalającym na rozwiązywanie większości problemów i zadań w danym zawodzie; 

 braki w wiadomościach i umiejętnościach pozwalają na wykonywanie podstawowych 

czynności zawodowych; 

 zna podstawowe zasady bhp właściwe dla zawodu i potrafi je zastosować; 

 wykonuje proste czynności zawodowe; 

 stosuje nieudolnie język zawodowy, zna podstawowe pojęcia, nazywa podstawowe 

przyrządy, układy, procesy itp.; 

 braki, jakie wykazuje pozwalają na kontynuowanie kształcenia zawodowego. 

 



f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową 

kształcenia w zawodzie w zakresie pozwalającym na wykonywanie zawodu; 

 nie pracuje systematycznie, opuszcza zajęcia; 

 nie potrafi nazwać, wymienić podstawowych pojęć, zasad w zawodzie; 

 nie potrafi rozwiązać podstawowego, typowego problemu nawet przy pomocy 

nauczyciela; 

 nie zna elementarnych pojęć, terminów właściwych dla zawodu; 

 nie wykazuje zainteresowania zawodem; 

 nie zna podstawowych zasad bhp w zawodzie, nie stosuje się do tych zasad; 

 braki, jakie wykazuje nie pozwalają na dalsze kształcenie zawodowe. 

 

6. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (samokształcenie). 

 

Jednym z głównych zadań szkoły, wynikających z zapisów w Podstawie 

programowej, jest przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się. Pod pojęciem 

autonomii należy rozumieć przede wszystkim gotowość ucznia do samodzielnego 

rozwiązywania zadań – indywidualnie bądź w grupie. Jest to także zdolność stosowania 

zdobytych umiejętności i wiedzy w innych kontekstach sytuacyjnych. Aby uczeń był w stanie 

samodzielnie kierować własnym procesem uczenia się i sprawnie korzystać z różnych źródeł 

informacji, należy od początku nauki zapoznawać go z różnorodnymi strategiami uczenia się. 

 

Działania, które pomogą skutecznie wdrażać proces rozwoju samodzielności uczniów: 

 konsultacje z uczniami w sprawie np. tematyki tekstów, dat sprawdzianów, sposobów 

oceniania, itp.; 

 uświadamianie uczniom strategii pomocnych w opanowaniu sprawności zawodowych 

i przydatnych przy rozwiązywaniu poszczególnych typów zadań; 

 udzielanie wskazówek dotyczących prowadzenia notatek: zaznaczanie kolorem, 

podkreślanie, stosowanie skrótów, wypunktowywanie, itd.; 

 indywidualizowanie prac domowych i kontrola systematyczności ich wykonywania; 

 nauka korzystania z informatorów, przewodników, encyklopedii; 

 korzystanie z klucza odpowiedzi do ćwiczeń; 

 umożliwienie wzajemnego przepytywania się uczniów z materiału poznanego na 

lekcji oraz koleżeńskiej korekty błędów; 

 zapoznanie z technikami kompensacyjnymi i ich stosowanie, np. opisywanie 

zagadnienia, prośba o powtórzenie lub potwierdzenie informacji, stosowanie mowy 

ciała; 

 wdrażanie samokontroli i samooceny (m. in. poprzez samodzielne wykonywanie 

testów i zadań zamieszczonych w tym celu w podręcznikach). 

 

Jeżeli uczeń zastosuje samodzielnie wybrane strategie uczenia się, to będzie 

odpowiedzialny za sukcesy, ale i za poniesione porażki. To powinno skłonić go do refleksji 

nad organizacją procesu uczenia się i jego efektywnością. 

Autonomiczny uczeń stosuje osobisty styl uczenia się, pracuje we własnym tempie, 

cechuje go wysoka motywacja i chęć podejmowania dodatkowego wysiłku. Należy też 

podkreślić, że im bardziej uczeń jest autonomiczny, tym wyższe ma oczekiwania wobec 

uczącego. 


