
Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów zawodowych 
oraz podstaw przedsiębiorczości

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

· posiadł wiedzę i umiejętności programu nauczania i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie,

· twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

· pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,

· bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 · opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,

· sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

· samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

· potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

· sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią,

· przeprowadza prawidłową analizę związków przyczynowo-skutkowych, zachodzących pomiędzy elementami 

środowiska społeczno-ekonomicznego, turystycznego, handlowego, hotelarskiego, spedycyjnego oraz 

przemysłu mody,

· w oparciu o źródła przeprowadza analizę procesów i określa ich konsekwencje.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 ·  opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie,

· samodzielnie wykonuje/rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

· posługuje się podstawową terminologią właściwą dla danej dziedziny wiedzy z nielicznymi potknięciami i 

błędami,

· rozwiązuje/wykonuje zadania nietypowe z pomocą nauczyciela,

· przeprowadza prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy elementami 

środowiska społeczno-ekonomicznego, turystycznego, handlowego, hotelarskiego, spedycyjnego oraz 

przemysłu mody

· samodzielnie dokonuje analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej formie,

· w oparciu o dane liczbowe sporządza diagramy, wykresy, kartodiagramy itp.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 · opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych,

· wykazuje się przeciętną znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów,

· stosuje poznanych pojęć i terminów w sytuacjach typowych,

· wykonuje/rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

· rozumie elementarne związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy elementami środowiska 

społeczno-ekonomicznego, turystycznego, handlowego, hotelarskiego, spedycyjnego oraz przemysłu mody

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń. który:

·  posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki w dalszych etapach kształcenia,

· z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności,

· posiada ubogie słownictwo,
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· nie rozumie elementarnych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy elementami 

środowiska społeczno-ekonomicznego, turystycznego, handlowego, hotelarskiego, spedycyjnego oraz 

przemysłu mody

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

· nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi,

· nie zrozumie najprostszych pojęć i terminów,

· nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela wykonać/rozwiązać zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności,

· nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia podstawowej wiedzy i umiejętności.

II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

1. Nauczyciel na lekcjach z przedmiotów zawodowych może stosować następujące formy sprawdzania wiedzy i

umiejętności ucznia:

 testy

 sprawdziany

 odpowiedzi ustne

 odpowiedzi pisemne (kartkówki)

 zadania domowe

 ćwiczenia sprawdzające wybrane umiejętności i wiedzę

 aktywność na lekcji

 aktywność na zajęciach terenowych

 praca samodzielna (referaty, sprawozdania z wykładów, plakaty, plansze, rysunki, prezentacje multimedialne, 

projekty itp.)

 udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach

2. Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizacji treści zawartych w podstawie programowej oraz liczby

godzin w danej klasie.

3. Sprawdziany, kartkówki i prace domowe są obowiązkowe.

III. Szczegółowe kryteria oceniania i poprawiania cząstkowych ocen niedostatecznych.

1.  Oceny  z  prac  pisemnych  ustalane  są  według  skali  procentowej  przeliczonej  na  oceny  cyfrowe przyjęte  w

Statucie.

2. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną stopni cząstkowych:

- aktywność, zadanie domowe, ćwiczenia na lekcji, odpowiedź ustna, udział w konkursie szkolnym - waga 1;

-  kartkówka, odpowiedź z trzech ostatnich lekcji,  referat,  projekt,  laureat szkolnego konkursu lub udział  w

konkursie pozaszkolnym - waga 2 ;

- krótki sprawdzian z więcej niż trzech lekcji, ok. 20 min. zadanie klasowe lub godzinny sprawdzian z krótkiego

lub niepełnego działu - waga 3;

- sprawdzian z całego działu najczęściej 1 - godz., osiągnięcie w konkursie pozaszkolnym - waga 4.

3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny jeden raz w semestrze. Nie dotyczy

to zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek oraz lekcji powtórzeniowych.

4. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji bieżącej.

IV. Warunki i tryb uzyskania ocen wyższych niż przewidywane roczne 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę proponowana przez nauczyciela zgodnie z trybem 

ustalonym w Statucie.
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2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższa niż przewidywana: 

a) usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu; 

b) przystąpienie do wszystkich pisemnych prac kontrolnych (prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek) 

przeprowadzonych przez nauczyciela; 

c) uzyskanie ocen pozytywnych w pierwszym terminie lub w wyniku poprawy ze wszystkich prac pisemnych; 

d) korzystanie z proponowanych przez nauczyciela form uzupełnienia braków wiadomości i umiejętności. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się za pośrednictwem dziennika elektronicznego z prośbą

do nauczyciela przedmiotu w ciągu 5 dni od ustalonego w Statucie Szkoły terminu poinformowania uczniów 

o przewidywanych ocenach rocznych. 

5. Nauczyciel przedmiotu po otrzymaniu prośby, sprawdza spełnianie przez ucznia warunków umożliwiających 

podwyższanie oceny określonych w punkcie 2. 

6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w punkcie 2., prośba ucznia zostaje 

rozpatrzona negatywnie, o czym nauczyciel informuje ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

podając przyczynę jej odrzucenia.

7. W przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 2., uczeń przystępuje do sprawdzianu, 

przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu, najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

8. Poprawa przewidywanej oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń uzyskał z w/w 

sprawdzianu ocenę, o którą się ubiega lub wyższą. 

9. Ustalona w tym trybie ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej przez nauczyciela. 

10.  Sprawdzian oceniony zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w przedmiotowych zasadach oceniania 

nauczyciel przedmiotu przechowuje do zakończenia roku szkolnego.

V. Uwagi końcowe

1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać:

- zeszyt przedmiotowy i prowadzić go zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,

- materiały i przyrządy pomocnicze, wskazane przez CKE do stosowania na egzaminie zawodowym.

Opracowanie:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
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