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§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                         

i umiejętności w stosunku do:  

a) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia                  

w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych            

w szkole programów nauczania;  

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie bieżące w ramach przedmiotów zawodowych ma na celu: 

a) monitorowanie i informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

oraz     o postępach w tym zakresie poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co 

wymaga poprawy oraz w jaki sposób może osiągnąć sukces; 

a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

b) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

4. Zasady te są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) 

przez nauczyciela oraz są dostępne na stronie internetowej szkoły. 

5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące oraz klasyfikacyjne: 

śródroczne, roczne i końcowe. 

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

8.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są omawiane, udostępniane uczniom 

do wglądu, a następnie przechowywane przez nauczyciela w szkole (do końca 

bieżącego roku szkolnego). 

9. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel udostępnia sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracę ucznia zawsze w czasie zebrań z rodzicami, umówionych wcześniej 

indywidualnych spotkań z rodzicami oraz dni otwartych dla rodziców 

10. Na prośbę ucznia lub rodzica ocena jest uzasadniana pisemnie.  

11. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel 

przedmiotu informuje ucznia o przewidywanych rocznych ocenach 
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klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych najpóźniej w dniu ostatniego 

obowiązkowego zebrania z rodzicami, przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. Przewidywana ocena podawana jest                         

w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. Rodzice są informowani o postępach            

w nauce i ocenach klasyfikacyjnych przez wychowawcę oddziału w sposób 

określony w Statucie szkoły. 

12. Szczegółowe efekty kształcenia dla danego przedmiotu zostały określone                     

w programie nauczania dla zawodu Technik Organizacji Turystyki dla Technikum 

4 i 5 letniego. 

§2.  

Obszary oceniania bieżącego ucznia 

1. Wiedza: 

a) znajomość terminologii branżowej i procedur ujętych w treściach nauczania, 

wynikających z podstawy programowej dla danego zawodu; 

b) rozumienie i zapamiętywanie wiadomości przekazywanych podczas zajęć oraz 

pozyskiwanych w drodze samokształcenia. 

2. Umiejętności: 

a) zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; 

b) prawidłowa interpretacja zjawisk ich przyczyn i skutków; 

c) prawidłowa analiza problemu i wnioskowanie; 

d) formułowanie problemu, planu działania i jego prezentacja; 

e) prawidłowe korzystanie z pomocy dydaktycznych. 

3. Postawa: 

a) samodzielność i aktywność na lekcjach; 

b) zainteresowanie przedmiotem; 

c) przygotowanie do zajęć; 

d) wykonywanie zadań; 

e) rzetelność i systematyczność.  

§3.  

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych  

 
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne: 

Ocena w stopniach Wymagania 

celujący • uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program 

nauczania, 

• uzyskał w danym roku szkolnym tytuł laureata lub finalisty 

olimpiady branżowej; 

• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania, 

• precyzyjnie formułuje wypowiedzi stosując terminologię 

przedmiotu,  

• prawidłowo interpretuje zdobyte wiadomości, 

• jest aktywny na lekcjach,  

• przestrzega przepisy bhp i przeciwpożarowych w trakcie 

wykonywanych ćwiczeń i zadań,  
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• samodzielnie, prawidłowo i zgodnie z zasadami i przepisami 

wykonuje wszystkie czynności i obowiązki, 

• proponuje nowatorskie i twórcze podejście do zawodu, 

• współpracuje z nauczycielami w tworzeniu pomocy 

dydaktycznych,  

• we wzorowym porządku utrzymuje stanowisko pracy. 

bardzo dobry • uczeń opanował wiedzę i umiejętności przewidziane do 

realizacji w danej klasie, 

• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

• potrafi prawidłowo argumentować i dowodzić swoich racji, 

• umie wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin 

podczas rozwiązywania zadań, 

• wykonuje dodatkowe prace np. referaty, prezentacje. 

• bezbłędnie posługuje się terminologią zawodową, 

• przestrzega przepisy bhp i przeciwpożarowych w trakcie 

wykonywanych ćwiczeń i zadań, 

• potrafi pracować w zespole i integrować grupę w pracy,  

• umie wykorzystać wiadomości z różnych dziedzin, 

• prawidłowo analizuje, wnioskuje i dostrzega związki miedzy 

wiadomościami teoretycznymi, a umiejętnościami 

praktycznymi, 

• bierze udział w konkursach, w obsłudze przyjęć 

okolicznościowych,  

• posługuje się technologia informacyjną w pracy zawodowej. 

 

dobry • uczeń opanował podstawowa wiedzę z przedmiotu,  

• prawidłowo rozpoznaje, porządkuje, grupuje zdobyta wiedzę            

i umiejętności, 

• jest aktywny na zajęciach, 

• poprawnie stosuje terminologię zawodowa, 

• dostrzega błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonych 

zadań, 

• przestrzega przepisów bhp i przeciwpożarowych w trakcie 

wykonywanych ćwiczeń i zadań, 

• opanował podstawową wiedzę z zakresu treści zawodu oraz 

umiejętności przydatne na każdym stanowisku pracy, 

• prawidłowo rozumie sytuacje, zasady i metody stosowane                

w zawodzie, 

• samodzielnie wykonuje przydzielone czynności popełniając 

przy tym drobne błędy w sztuce kulinarnej, które z pomocą 

nauczyciela potrafi skorygować, 

• dostrzega błędy popełnione przy rozwiązywaniu 

określonych zadań, 

• jest aktywny na zajęciach. 

dostateczny • uczeń opanował podstawowe wiadomości pozwalające na 

zrozumienie zagadnień, które umożliwiają mu dalsze 

postępy w uczeniu się przedmiotu, 

• w sposób poprawny przedstawia większość wiadomości, 
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• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu 

trudności, 

• potrafi omówić zagadnienia z pomocą nauczyciela, 

• prawidłowo ilustruje zagadnienia odpowiednimi 

przykładami, 

• jest aktywny na lekcji, 

• przestrzega przepisów bhp i przeciwpożarowych w trakcie 

wykonywanych ćwiczeń i zadań, 

• nie przywiązuje zbyt dużej uwagi do estetyki i staranności 

wykonywanej pracy, 

• nie przywiązuje uwagi do organizacji pracy, 

• potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia praktyczne                   

z pomocą nauczyciela. 

dopuszczający • uczeń opanował w stopniu podstawowym wiadomości 

związane z przedmiotem, 

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim 

stopniu trudności, 

• ma trudności z formułowaniem wypowiedzi, 

• przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany, 

• jest mało aktywny na zajęciach 

• przestrzega przepisy bhp i przeciwpożarowych w trakcie 

wykonywanych ćwiczeń i zadań, 

• wymaga ciągłej pomocy i nadzoru nauczyciela podczas zajęć 

praktycznych oraz w podczas rozwiązywania zadań. 

niedostateczny • uczeń nie opanował podstawowych wiadomości związanych 

z przedmiotem oraz nie opanował podstawowych czynności 

praktycznych, 

• nie potrafi samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela 

wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, 

• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,  

• nie prowadzi systematycznie zeszytu,  

• nie jest aktywny na zajęciach, 

• nie korzysta z zaproponowanej pomocy, 

• nie przestrzega zasad bhp i przeciwpożarowych w trakcie 

wykonywanych ćwiczeń i zadań. 

§4. 

Sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 

 

1. Stan wiedzy teoretycznej: 

a) wypowiedzi ustne, 

b) testy teoretyczne, 

c) prace domowe, 

d) referaty, 

e) kartkówki, 

f) sprawdziany wiedzy teoretycznej, 

g) aktywność na lekcji, 

h) egzamin próbny w formie testu, 
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i) prezentacje multimedialne. 

 

2. Stan wiedzy praktycznej; 

a) sprawdziany praktyczne, 

b) zadania praktyczne, 

c) projekty zawodowe, 

d) ćwiczenia praktyczne, 

e) egzamin próbny w formie zadania, 

f) aktywność zawodowa (pozaszkolna). 

 

3. Uczeń może być wezwany do odpowiedzi ustnej w celu sprawdzenia jego wiedzy                

z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

4. Kartkówki obejmują zakres do trzech ostatnich lekcji, trwają do 15 minut i nie muszą 

być zapowiedziane. 

5. Sprawdziany wiedzy teoretycznej oraz sprawdziany wiedzy praktycznej muszą być 

zapowiedziane co najmniej 1 tydzień wcześniej, przy czym w danym dniu można 

przeprowadzić 1 sprawdzian, a w ciągu tygodnia maksymalnie 3 sprawdziany z różnych 

przedmiotów. 

6. Do ocen bieżących mogą być stosowane znaki graficzne „+” i  „-” obrazujące poziom 

osiągniętych wymagań w stosunku do oceny wyższej. 

7. Za aktywność zawodową pozaszkolną rozumie się udział w wydarzeniach branżowych, 

promujących szkołę, które przyczyniają się do kształtowania kompetencji kluczowych 

uczniów. 

8. Sprawdziany teoretyczne i sprawdziany praktyczne są obowiązkowe dla każdego 

ucznia. 

9. Sprawdziany teoretyczne oraz testy mogą być przeprowadzane on-line                                    

z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. 

§5.  

Ocenianie przedmiotowe 

1. Oceny bieżące wystawiane są według poniższej skali: 

 

a) przedmioty z zakresu kształcenia teoretycznego: 

Ocena 

 

Przedział procentowy 

celujący 98-100 

bardzo dobry plus 95-97 

bardzo dobry 93-94 

bardzo dobry minus 90-92 

dobry plus 86-89 
dobry 81-85 

dobry minus 75-80 

dostateczny plus 65-74 

dostateczny 55-64 

dostateczny minus 51-54 

opuszczający plus 46-50 
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dopuszczający 35-45 

dopuszczający minus 31-34 

niedostateczny 0-30 

 

2. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w terminie ustalonym z nauczycielem 

przedmiotu. 

3. Termin poprawy sprawdzianów reguluje Wewnątrzszkolne Ocenianie (rozdział V 

Statutu Szkoły). 

4. Do dziennika obok oceny wpisuje się ocenę poprawioną, jeżeli jest ona wyższa od 

poprzedniej. 

5. Oceny, która nie została poprawiona lub  jest niższa od poprzedniej nie wpisuje się do 

dziennika. 

6. W przypadku zgłoszenia przez ucznia chęci uzupełnienia braków programowych              

z danego przedmiotu nauczyciel tego przedmiotu udzieli mu pomocy. 

7. Uczeń może być nieklasyfikowany jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na  realizację przedmiotu 

w danej klasie według szkolnego planu nauczania lub z powodu zbyt małej ilości ocen 

bieżących.  

8. Każdy uczeń powinien uzyskać co najmniej 3 oceny z obowiązkowych form 

sprawdzania poziomu wiedzy w każdym półroczu roku szkolnego. 

 

§6.  

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z prośbą o dodatkowe sprawdzenie i ocenę 

wiadomości i umiejętności ucznia, jeśli uważają, że przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie odzwierciedla ich w pełni.  

2. W tym celu należy złożyć adresowane do dyrektora szkoły podanie z adnotacją 

nauczyciela określającą, które z wymaganych warunków (patrz WSO) uczeń spełnia. 

Podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia uzyskania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych.  

3. Warunkami koniecznymi przystąpienia do sprawdzianu jest:  

a) obecność ucznia na co najmniej 80% przewidywanych w planie nauczania zajęć 

edukacyjnych z przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o podwyższenie oceny 

oraz co najmniej 80% usprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach;  

b) obecność ucznia na zapowiedzianych pracach klasowych;  

c) skorzystanie przez ucznia z proponowanych przez nauczyciela danego 

przedmiotu form podwyższenia oceny;  

d) co najmniej połowa uzyskanych przez ucznia w roku szkolnym ocen bieżących 

z pisemnych prac sprawdzających jest równa lub wyższa od oceny, o którą uczeń 

się ubiega.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-09-2018&qplikid=1#P1A329
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sprawdzian może być przeprowadzony, 

jeżeli jeden z wymaganych warunków (patrz WSO) nie został spełniony.  

5. Decyzję o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie sprawdzianu dyrektor umieszcza na 

otrzymanym podaniu, podając uzasadnienie.  

6. W przypadku wyrażenia przez dyrektora zgody na dodatkowe sprawdzenie i ocenę 

wiadomości i umiejętności ucznia, dyrektor ustala skład zespołu przeprowadzającego 

sprawdzian, a następnie nauczyciel uczący informuje ucznia o terminie sprawdzianu. 

7. Sprawdzian przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

8. Sprawdzian w celu dodatkowego sprawdzenia i oceny wiadomości oraz umiejętności 

ucznia odbywa się w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem zajęć z zakresu kształcenia 

praktycznego – forma praktyczna) i obejmuje program nauczania z całego roku. 

9. Sprawdzian w celu dodatkowego sprawdzenia i oceny wiadomości oraz umiejętności 

ucznia przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności 

drugiego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

10. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, zadania 

sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace 

ucznia i krótką informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Wzór protokołu 

sprawdzianu stanowi załącznik nr 1 do Statutu szkoły.  

11. Wystawiona ocena może być tylko taka jak przewidywana, albo taka o jaką ubiega się 

uczeń. 

12. Wystawiona ocena jest oceną ostateczną. Może ona być zmieniona, jeżeli zostały 

naruszone przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia tej oceny. 

 

§7.  

Ewaluacja przedmiotowego systemu nauczania 

 

1. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy uczniów oraz kryteria oceniania 

podlegają systematycznej analizie i modyfikacji. 

2. Ewaluacji dokonuje się na bieżąco oraz z końcem roku szkolnego. 

 

 

                                                                                                              Nauczyciel przedmiotu 

       Kamil Kujawa 


