
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW 

ZAWODOWYCH O KIERUNKU TECHNIK LOGISTYK W ZESPOLE 

SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W GĄSAWIE 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły i Wewnątrz szkolnymi 

Zasadami Oceniania 

 I. Celem przedmiotowych zasad oceniania jest 

1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do 

wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach nauczania.  

2. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach 

oraz trudnościach ucznia.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 4. Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela 

II.  Zasady ogólne 

1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawę np. 

aktywność czy kreatywność.  

2. Oceny są jawne. 

3.Kryteria sprawdzania i oceniania wiedzy  ucznia:  

 stopień celujący otrzymują uczniowie którzy  potrafią  posługiwać się terminologią fachową 

 − opanowali w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania 

 − wykazują szczególną aktywność na zajęciach 

  stopień bardzo dobry otrzymują  uczniowie  którzy 

 − sprawnie posługują się fachową terminologią 

 − opanowali całkowicie wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania 



 − terminowo realizują zadania  

  stopień dobry otrzymują uczniowie, którzy 

 − stosują podstawowe pojęcia zawodowe, 

 − opanowali  całkowicie wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu 

dobrym 

 − sporządza typowe dokumenty,  

 stopień dostateczny otrzymują  uczniowie, którzy 

− znają niektóre pojęcia zawodowe, 

 − opanowali wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dostatecznym,  

 − niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach 

  stopień dopuszczający otrzymują uczniowie którzy 

− opanowali  wiedzę i umiejętności ujęte w minimum programu nauczania 

 − nie potrafią  samodzielnie wykonywać zadań teoretycznych i praktycznych  

 − sporządza pisma tylko przy znacznej pomocy nauczyciela 

 − nie potrafi samodzielnie interpretować wyników  

  stopień niedostateczny otrzymują uczniowie, którzy 

 − nie opanowali wiedzy i umiejętności ujętych w minimum programu nauczania, 

 − nie potrafią rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych nawet o niewielkim stopniu 

trudności (nawet przy znacznej pomocy nauczyciela), 

 − nie potrafią wiązać wiedzy teoretycznej i praktycznej, 

  − nieterminowo realizuje zadania. 

5. Zeszyt podlega ocenie. 

  



6. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia 

 7. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną na koniec roku może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego, na zasadach zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

 8. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów, testów, prac w grupach, lekcji powtórzeniowych - 

nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji). 

 9. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie: 

 - Uczniowi  jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do 

dalszej pracy,  

- Rodzicom  na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach 

i trudnościach 

10. Nie później niż 4 tygodnie przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę o 

przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej oraz proponowanej ocenie. 

 11. Ocena semestralna i końcowa może być wyższa niż wystawiona przewidywana.  

12. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

III. Metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

1.Sprawdziany pisemne - test (zadania z luką, wyboru wielokrotnego, krótkiej odpowiedzi, na 

dobieranie), zadania z treścią, wypełnianie dokumentów zawodowych, pytania wymagające 

odpowiedzi. Dla uczniów, którzy mają orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej należy dostosować wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami z opinii. 

Każdy nauczyciel przygotowuje arkusze dostosowań odpowiadające zaleceniom PPP. 

 - sprawdzian obejmuje szerszy zakres materiału np. cały dział. Zarówno test jak i sprawdzian 

musi być zapowiedziany na tydzień przed jego przeprowadzenie i odnotowany w dzienniku 

elektronicznym, w terminarzu. 

 - obecność ucznia na sprawdzianie/teście w zapowiedzianym dniu jest obowiązkowa,  



- usprawiedliwiona nieobecność ucznia na sprawdzianie/teście daje mu możliwość poprawy w 

dodatkowym terminie; nieobecność odnotowana jest jako „n”, - ocenę niedostateczną uczeń 

musi poprawić w terminie 2 tygodni od dnia oddania sprawdzianu. W sytuacji otrzymania 

kolejnej oceny niedostatecznej nauczyciel wpisuje ocenę jako poprawę, ale nie uwzględnia jej 

w średniej. 

 - sprawdziany pisemne muszą być sprawdzone i udostępnione uczniom w ciągu 2 tygodni od 

ich napisania, 

2.Sprawdzian jest z ustalonej przez nauczyciela partii materiału wcześniej zapowiedziany. 

Sprawdziany itp. pisemne obejmujące materiał z więcej niż trzech lekcji będą zapowiadane z 

minimum siedmio-dniowym wyprzedzeniem. Każdy sprawdzian można poprawić w terminie 

14 dni od jego napisania, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 3. Prace klasowe pisemne obejmujące materiał z semestru lub roku będą zapowiadane z 

minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Każdą pracę klasową można poprawić w terminie 14 

dni od jego napisania, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 4. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie, pracy klasowej ma obowiązek go 

napisać na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły. Gdy nieobecność jest dłuższa niż tydzień 

do sprawdzianu pracy klasowej należy przystąpić w terminie 14 dni po uzgodnieniu z 

nauczycielem. Jeżeli uczeń po upływie 14 dni nie napisze tego sprawdzianu, pracy klasowej 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

5. Termin sprawdzenia prac pisemnych przez nauczyciela to 14 dni. 

 6. Oceny cząstkowe (uzyskane w semestrze) mają różną wagę – ocenę śródroczną i końcową 

wystawia się z ocen cząstkowych, ale decydujący wpływ mają oceny z kategorii o najwyższej 

wadze zgodnie z zasadami średniej ważonej.  

7. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i końcowo-rocznej jest średnia ważona z 

wszystkich otrzymanych ocen cząstkowych z przedmiotu w danym okresie. 

 8. W przypadku prac poprawianych obie oceny wlicza się do średniej ważonej oceny 

śródrocznej i końcowej z przedmiotu.    

9.Kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów. 

 



10.Ustala się przelicznik ocen z przedmiotów zawodowych:  

Poniżej 50% - stopień niedostateczny  

50%-60% - stopień dopuszczający 

 61%-75% - stopień dostateczny 

 76%-85% - stopień dobry 

 86%-95% - stopień bardzo dobry 

 96%-100% - stopień celujący 

 11.Ustala się przelicznik ocen z zajęć praktycznych : 

 Poniżej 75% - stopień niedostateczny  

75%-80% - stopień dopuszczający 

 81%-85% - stopień dostateczny 

 86%-90% - stopień dobry 

 91%-95% - stopień bardzo dobry  

96%-100% - stopień celujący 

12. Zadanie domowe sprawdzane przez nauczyciela przyjmują formę sprawdzającą ustną i 

pisemną. 

13.Praca na lekcji również podlega ocenie przez nauczyciela. 

14. W ZSN w Gąsawie obowiązują następujące wagi form oceniania wiedzy i umiejętności 

ucznia:  

- kategoria oceny waga oceny aktywność praca na lekcji, odpowiedź ustna, praca w grupie, 

praca domowa ,praca własna ucznia, prowadzenie dokumentacji na zajęciach (zeszyt 

przedmiotowy) zaangażowanie na zajęciach praktycznych waga 1 

-  kartkówka, praca projektowa waga 2 



-  sprawdzian praca klasowa (w tym próbne matury, próbne egzaminy zawodowe) udział w 

zawodach sportowych udział w konkursach udział w olimpiadach waga 3  

15.Średnia ważona oceny śródrocznej i końcowo-rocznej jest obliczana automatycznie w 

dzienniku elektronicznym. 

16.Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wg 

następującego schematu : 

Ocena końcowa Średnia ważona:  

celujący 5,60 – 6,00  

bardzo dobry 4,60 – 5,59  

dobry 3,60 – 4,59  

dostateczny 2,60 – 3,59  

dopuszczający  1,60 – 2,59  

niedostateczny poniżej 1,60 

17. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne 

kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni. 

 18. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący, który może sugerować się średnią 

ważoną ocen. 

 19. Gdy średnia ważona zbliżona jest do granicy dolnego przedziału oceny śródrocznej lub 

rocznej decyzję o możliwości poprawy oceny na wyższą podejmuje nauczyciel przedmiotu.  

20. Wystawiając ocenę śródroczną i roczną bierzemy pod uwagę:   

oceny ze sprawdzianów pisemnych, kartkówek, oceny z prac domowych,  osiągnięcia w 

konkursach, aktywność na lekcji, prace dodatkowe,  

21. O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) 

informowani są 4 tygodnie  przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

 22. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 



 

 

 

 

 

 


