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System oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 
 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
z późniejszymi zmianami  
 
• Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSTiH w Koninie 
 
• Programu nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 
 
 
I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 
 

1. Wiadomości i umiejętności wynikające z rozkładu materiału. 
2. Postawa: 

 Systematyczne uczestnictwo w zajęciach. 

 Orientacja w realizowanej tematyce. 

 Zaangażowanie w realizację postawionych zadań. 

 Podejmowanie zadań dodatkowych. 

 Pilność, terminowość realizacji zleconych zadań. 
 

3. Jeśli uczeń nie uczestniczył w pracy nad zadaniem-projektem, to ma 
obowiązek zaliczenia go w terminie do dwóch tygodni (ewentualnie w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela w przypadku dłuższej 
usprawiedliwionej nieobecności).  
 

4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu praktycznego, nie później 
niż w ciągu dwóch tygodni, w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela (jednym dla całej grupy). W takim przypadku przy 
ustalaniu oceny semestralnej lub końcoworocznej uwzględnia się 
obydwie oceny.  

5.  Jeżeli nieobecność przy zadaniu-projekcie w wyznaczonym terminie jest 
nieusprawiedliwiona, to przy ustalaniu oceny wpisuje się 1 
/niedostateczny/.  

6.  Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować podwyższenie 
oceny semestralnej czy końcoworocznej o jeden stopień. 

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203


7.  Nauczyciel ma prawo wyznaczyć pod koniec semestru dodatkowe terminy 
poprawy zadań-projektów.  

8.  Nie zapisanie pracy w terminie w sieci we wskazanym przez nauczyciela 
miejscu lub nie wysłanie na wskazany adres e-mail skutkuje 
obniżaniem oceny o jeden stopień co tydzień, po wyznaczonym 
terminie.  

9. . W szczególnie uzasadnionych losowych przypadkach (takich jak np. 
długotrwała, usprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach), 
dopuszcza się odstępstwa od przedstawionego systemu. Nauczyciel 
informuje wówczas klasę o zaistniałej sytuacji. 

 
10. Jeśli uczeń nie uczestniczył w pracy nad zadaniem-projektem, to ma 

obowiązek zaliczenia go w terminie do dwóch tygodni (ewentualnie w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela w przypadku dłuższej 
usprawiedliwionej nieobecności).  

 
II. FORMY PODLEGAJĄCE OCENIANIU: 
 

1. Ocenie podlega: 

 Aktywność i bieżąca praca ucznia na zajęciach. 

 Współpraca w grupie w trakcie realizacji projektów. 

 Sprawdziany bieżące. 

 Odpowiedzi ustne. 

 Zadania domowe. 

 Referaty. 

 Projekty indywidualne wykonywane w domu. 
2. Zadania sprawdzające osiągnięcia dzieli się na: 

 Egzekwujące zapamiętanie. 

 Wyjaśniające stopień zrozumienia. 

 Sprawdzające, czy zdobyte umiejętności pozwalają na rozwiązanie zadań 
w sytuacjach typowych. 

 Sprawdzające, jak uczeń radzi sobie w sytuacjach problemowych. 
 

III. ZASADY USTALANIA OCENY BIEŻĄCEJ  
 
1. Obszary, w których uczeń oceniany jest w zakresie wiadomości i 
umiejętności:  
 
• sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych 
każdorazowo zasad  
 
podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia, 
dotyczy to w szczególności  
 
terminu oddania pracy lub przesłania pliku 
 
2. Obszar, w którym uczeń oceniany jest w zakresie postaw w stosunku do 
przedmiotu:  
 
• przygotowanie stanowiska pracy  



 
• aktywność i zaangażowanie na lekcji,  
 
• współpraca w grupie,  
 
• przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, 
 
• udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia.  
 
3. Oceny cząstkowe:  
 
a. 0% - 39% niedostateczny  
 
b. 40% - 49% dopuszczający  
 
c. 50% - 74% dostateczny  
 
d. 75% - 89% dobry  
 
e. 90% - 96% bardzo dobry  
 
f. 97% - 100% celujący 

 
IV. KRYTERIA OCENY: 
 

a. Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, a jego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza 
program nauczania oraz swoją postawą na zajęciach i dużym wkładem pracy 
zasługuje na szczególne wyróżnienie. 

o Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania w danej klasie; 

 
o Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne 

uzdolnienia;  
 

o Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 
nietypowe;  

o Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na 
szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub krajowym. 

b. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 
programem nauczania w danym semestrze, 

 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i 
umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 
i praktyczne. 

 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach. 

 Systematycznie doskonali swoje umiejętności. 



 Wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu, poprzez aktywną 
postawę na zajęciach. 

 Wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju. 
c. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawartych w 
programie nauczania – niedostatki te są jednak niewielkie. 

 Wykonuje zadania samodzielnie, jednak z niewielkimi błędami 
lub w słabym tempie. 

 Umie wykorzystać zdobyte wiadomości przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela. 

 Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna 
postawa na zajęciach. 

 Wkłada średni wysiłek w swoje doskonalenie. 
d. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował umiejętności i wiadomości określonych 
programem nauczania na przeciętnym poziomie. 

 Wykonuje polecenia niepewnie z dużymi błędami. 

 Wkłada minimalny wysiłek w swoje doskonalenie, wykazując 
małe postępy. 

 Jest mało aktywny na zajęciach. 

 Posiada niepełne wiadomości, nie umie ich wykorzystać w 
praktycznym działaniu. 

 Sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć, nie wykazuje 
aktywności. 

e. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 Ma braki w opanowaniu niezbędnych wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej. 

 Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach, będąc często do 
nich nieprzygotowany. 

 Jego postawa na zajęciach budzi wiele zastrzeżeń. 

 Polecenia wykonuje tylko przy pomocy nauczyciela. 

 Posiada niezbędny zakres wiadomości i umiejętności, 
umożliwiający kontynuowanie dalszego kształcenia (lub 
zaliczenie przedmiotu). 

f. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie 
programowej. 

 Nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. 

 Nie wykazuje żadnych postępów w zdobywaniu wiadomości i 
umiejętności. 

 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 Nie posiada żadnych wiadomości z zakresu niezbędnego dla 
kontynuowania nauki. 

 
V. ZASADY UMOŻLIWIAJĄCE POPRAWĘ OCEN: 
 

a. Każdy uczeń jest na bieżąco informowany przez nauczyciela o uzyskiwanych 
ocenach cząstkowych i końcowych. 



b. Uczeń może w terminie uzgodnionym z nauczycielem poprawić każdą ocenę 
cząstkową lub w wyjątkowych przypadkach końcową. Sposób poprawiania 
ustalany jest każdorazowo indywidualnie. 

 


