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Podstawa prawna:  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych. 

• Wewnątrzszkolne zasady oceniania Zespołu Szkół Technicznych w Koninie.  

  

Przedmiotem oceny jest:  

• stopień opanowania wiedzy z zakresu objętego podstawą programową dla 

danego zawodu,  

• korzystanie z różnych źródeł informacji,  

• aktywność na lekcjach,  

• posługiwanie się językiem technicznym,  

• umiejętność samodzielnego planowania pracy i podejmowania decyzji,  

• umiejętność pracy w zespole,  

• umiejętności pracy w grupie,  

• postęp w wyrabianiu dokładności, rzetelności i systematyczności,  

• stosowanie przepisów bhp.  

  

Ocenie podlegają:  

• praca na lekcji,  

• ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć,  

• odpowiedzi ustne, kartkówki,  

• jakość pracy i aktywność na lekcji,  

• współpraca w grupie,  

• sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale,   

• osiągnięcia w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych.  

  

Formy pomiaru osiągnięć uczniów:  

• formy ustne; odpowiedzi ustne, prezentacje, aktywność na lekcjach,  

• formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe, ćwiczenia na 

lekcjach,  

• zeszyty przedmiotowe,  

• projekty,  



• prezentacje multimedialne,  

  

  

Kryteria oceniania   

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• Opanował biegle pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania;   

• Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia; 

• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;  

• Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach;  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania;  

• Dobrze zna pojęcia, występujące w programie nauczania i swobodnie je 

stosuje;  

• Posiadaną wiedzę stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych;  

• Samodzielnie projektuje rozwiązania złożonych problemów;  

• Potrafi samodzielnie odkrywać możliwości rozwiązania rożnych zadań;  

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• Posiada niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie;  

• Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych 

zadania teoretycznych i praktyczne;  

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• Posiadł niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie;  

• Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności i przy pomocy nauczyciela;  

• Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod 

kierunkiem nauczycieli;  

• Popełnia nieliczne błędy merytoryczne;  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  



 

• Posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości 

kontynuowania nauki danego przedmiotu;  

• Rozumie pytania i polecenia;  

• Zna pojęcia występujące w materiale nauczania   

• Popełnia liczne błędy merytoryczne;  

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 

danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w 

zakresie tego przedmiotu;  

• Nie zna pojęć występujących w programie nauczania;  

• Nie rozumie poleceń i pytań;  

• W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;  

 

Skala procentowa dla prac pisemnych na każdą z ocen przedstawia się 

następująco: 

 

100% - celujący 

90% - 99% - bardzo dobry 

70% - 89% - dobry 

50% - 69% - dostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

0% - 29% - niedostateczny 

 

Sposoby dostosowań metod i form pracy oraz wymagań wobec uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

Wobec uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

nauczyciel dostosuje wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, tak aby mogli 

sprostać tym wymaganiom. Uczniowie, którzy posiadają specjalistyczne opinie 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mają obniżone wymagania 

edukacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni, a w sytuacjach uzasadnionych 

stworzone zostaną indywidualne warunki poprawy wyników nadrobienia 

braków. 

1.  Wobec ucznia z dysleksją rozwojową stosuje się:  

- w miarę potrzeb wydłużanie czasu na pracę pisemną,  



- w miarę potrzeb podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy  

w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień,  

- unikanie głośnego czytania przez ucznia przy całej klasie,  

- kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia 

poleceń - szczególnie podczas sprawdzianów,  

- umożliwienie dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych  

na lekcjach,  

- umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego 

(na prośbę ucznia), 

 - nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja);  

2. Wobec ucznia z dysgrafią stosuje się:  

- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja),  

- w przypadku braku czytelności pracy nauczyciel umożliwia przeczytanie pracy 

przez ucznia,  

- umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego 

(na prośbę ucznia);  

3. Wobec ucznia z dysortografią stosuje się:  

- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja),  

- stałe odwoływanie się do znajomości zasad ortografii i interpunkcji;  

4. W pozostałych przypadkach (np. ADHD, zespół Aspergera) postępuje się 

zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznej. 

Wobec ucznia szczególnie zdolnego nauczyciel stosuje: 

          1. Indywidualizację procesu dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych 

           poszerzenie i wzbogacenie treści. 

           2. Poszerzenie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział  

           w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych. 

           3. Zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych.  

           4. Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej  

           literatury.  

           5. Korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu).  

           6. Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie  

            całej lekcji). 
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