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I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 

1. W pracy z uczniami, dostosowuje się wymagania edukacyjne oraz indywidualizuje 

pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć stosowane jest 

ocenianie kształtujące. 

3. Uczniowi przekazywana jest ustna informacja zwrotna zawierająca uzasadnienie 

oceny. 

4. W przypadku prac pisemnych dopuszcza się pisemną informację zwrotną zawierającą 

uzasadnienie oceny, w formie adnotacji na pracy ucznia. 

5. Ocena zawiera wyszczególnienie dobrych elementów pracy ucznia, wyszczególnienie 

tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić 

braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności. 

 

II. SKALA OCEN 

 

Ocena Skrót literowy Skrót cyfrowy 
Celujący Cel 6 

Bardzo dobry Bdb 5 

Dobry Db 4 

Dostateczny Dst 3 

Dopuszczający Dop 2 

Niedostateczny Ndst 1 

 

Oprócz ocen bieżących uczniowie mogą otrzymać znaczek „+” lub „-” za drobne efekty 

pracy, za zadania domowe sprawdzane ilościowo, aktywność na lekcji. 

 

Skala ocen po otrzymaniu przez ucznia określonej liczby„+” lub „-”: 

 

Liczba „+” lub „-” Ocena 

+++++ Celujący 

++++- bardzo dobry 

+++-- Dobry 

++--- Dostateczny 

+---- Dopuszczający 

----- Niedostateczny 

 

Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym stosowanie  skrótu np. - uczeń 

nieprzygotowany. 
 

III. OCENIANIE PRAC PISEMNYCH 

 

Uzyskane wyniki Ocena 

100% Celujący (6) 

86-99 % bardzo dobry (5) 

71-85 % dobry (4) 

55-70 % dostateczny (3) 

41-54 % dopuszczający (2) 

0-40% niedostateczny (1) 
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IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Oceny w 

stopniach 
Wymagania wiadomości i umiejętności 

Ocena – stopień 

Niedostateczny 

– 1 

ndst 

Umiejętności: Uczeń nie rozwiązuje przydzielonych zadań. Nie potrafi 

samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela wykazać się 

umiejętnościami. 

Wiadomości: Uczeń nie opanował wiadomości związanych  

z zawodem. Nie zna i nie potrafi wyjaśnić istotnych pojęć i zagadnień. 

Aktywność: Uczeń nie przejawia aktywności. 

Nie wykazuje zainteresowania zawodem. 
Często opuszcza lekcje i nie prowadzi systematycznie zeszytu. 
Nie odrabia zadań domowych. 
Nie korzysta z zaproponowanych form pomocy. 

 

Ocena – stopień 

Dopuszczający 

– 2 

dop 

Umiejętności: Uczeń przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe 

zadania o niewielkim stopniu trudności. W ograniczonym zakresie 

opanował podstawowe umiejętności. Potrafi nazwać, wymienić 

podstawowe czynności związane z wykonywanym zawodem przy 

pomocy nauczyciela. 
Wiadomości: Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe 

wiadomości. Przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie 

prostych pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach. 

Aktywność: Uczeń stara się być aktywny, podejmuje próbę wykonania 

zalecanych zadań. 

Ocena – stopień 

Dostateczny – 3 

dost 

Umiejętności: Nie przywiązuje zbytniej uwagi do organizacji pracy, 

estetyki i staranności wykonywanych prac. Opanował podstawowe 

umiejętności pozwalające na zrozumienie większości zagadnień  

z danego przedmiotu. 

Wiadomości: Uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia 

omawiane na zajęciach. Wypowiada się ogólnikowo popełnia drobne 

błędy. Wykazuje podstawowe wiadomości w wykonywaniu zawodu. 
Aktywność: Uczeń współpracuje z grupą przy realizacji zadań, 

korzystając z pomocy nauczyciela. 

Ocena – stopień 

Dobry – 4 

db 

Umiejętności: Uczeń w sposób prawidłowy, stosuje zdobytą wiedzę  

w praktyce. Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne. Samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi. Trafnie 

wykorzystuje wiedzę i umiejętności w realizacji zadania praktycznego. 
Wiadomości: Uczeń opanował podstawową wiedzę z zakresu treści 

zawodu. Uczeń zna i rozumie większość zagadnień i pojęć. Prawidłowo 

posługuje się słownictwem zawodowym. 

Aktywność: Uczeń wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, 

współpracuje umiejętnie z grupą, wykonuje polecenia w sposób 

prawidłowy. Jest aktywny na zajęciach. 
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Ocena – stopień 

Bardzo dobry – 

5 

bdb 

Umiejętności: Uczeń opanował wiedzę i umiejętności warunkujące 

należyte przygotowanie do zawodu. Ma poczucie wysokich kwalifikacji 

zawodowych. Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne  

i praktyczne związane z zawodem. Trafnie wykorzystuje wiedzę 

teoretyczną w rozwiązywaniu problemów praktycznych. 
Wiadomości: Uczeń zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia 

wprowadzane na lekcjach, posługuje się poprawnym językiem 

zawodowym. 

Aktywność: Uczeń czynnie uczestniczy w zajęciach. Ma wiele 

ciekawych pomysłów i dzieli się nimi z grupą. Motywuje innych do 

pracy. 

 

Ocena – stopień 

Celujący 6 

cel 

Umiejętności: Uczeń z własnej inicjatywy samodzielnie i twórczo 

rozwija uzdolnienia. Posiada umiejętności znacznie wykraczające, poza 

program nauczania. Trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną  

w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Proponuje nowatorskie  

i twórcze podejście do zagadnienia. 
Wiadomości: Uczeń opanował wszystkie efekty/treści wynikające  

z podstawy programowej. Posiada wiedzę  znacznie wykraczające, poza 

program nauczania. Prawidłowo interpretuje zdobyte wiadomości, 

planując rozwiązanie praktyczne. 
Aktywność: Uczeń angażuje się biorąc udział w olimpiadach, 

konkursach, osiąga sukcesy wewnątrz i pozaszkolne lub wykazuje się 

szczególną aktywnością świadczącą o zainteresowaniu przedmiotem. 

 

V. FORMY OCENIANIA 

1. Obszary aktywności ucznia , które będą podlegać ocenie. 

Wiedza 

a. znajomość pojęć, zasad, zagadnień i reguł dotyczących zagadnień 

zawodowych przewidzianych w programie nauczania 
b. zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki 

własnej, 
c. uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie  

i wyjaśnienie na odpowiednich przykładach. 

Umiejętności 
d. prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów 

związanych z przedmiotem, 

e. prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią,  

a praktyką i stosowanie w rozwiązywaniu zadań 

f. formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich 

na własny sposób 

g. ocenianie, wartościowanie, wnioskowanie 

h. poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych (podręczniki, plansze,  

rysunki, schematy) 

i. wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce. 

 



 6 

Postawy 
a. samodzielność i aktywność na lekcji, 

b. pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem, 

c. obecność i przygotowanie do lekcji, 

d. prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań, 

e. samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza, 

f. kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia: 

Kryteria oceny ucznia. Ocenie podlegają: 
a. Odpowiedź ustna – odpowiedź/prezentacja ustna sprawdzająca wiedzę i umiejętności 

z poprzednich lekcji oraz wypowiedź, dyskusja w czasie bieżącej lekcji –  

z tematycznie powiązanej partii materiału, ocena może być ustalona bez zapowiedzi 

dowolną ilość razy. 

b. Ćwiczenie  – ustne lub pisemne, z partii materiału określonej przez nauczyciela, ocena 

może być ustalona bez zapowiedzi dowolną ilość razy. 

c. Ćwiczenie praktyczne- zadawane przez nauczyciela do wykonania uczniowie   

z partii materiału określonej przez nauczyciela, lub po zakończeniu danego działu 

tematycznego. 

d. Projekt – ocena wykonania ustnie lub pisemnie, z partii materiału określonej przez 

nauczyciela, ocena może być ustalona bez zapowiedzi w trakcie realizacji lub po 

zakończeniu realizacji projektu dowolną ilość razy. 

e. Sprawdzian wiadomości i umiejętności – pisemny, może trwać maksymalnie  

1 godzinę lekcyjną, z dużej partii materiału określonej przez nauczyciela, 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez wpis w e-dzienniku. 

f. Kartkówka – zapowiedziana  - pisemna, trwająca około 15 minut, z tematycznie 

powiązanej partii materiału, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez 

wpis w e-dzienniku, może być przeprowadzona dowolną ilość razy lub 

niezapowiedziana (pisemna), trwająca około 15 minut, z tematycznie powiązanej 

partii materiału jednak nie więcej niż 3 ostatnich tematów (w tym z zadania 

domowego), może być przeprowadzona dowolną ilość razy. 

g. Zadanie domowe - ocena może być ustalona bez zapowiedzi dowolną ilość razy. 

h. Zeszyt przedmiotowy – ocena cząstkowa. 

i. Aktywność –ocena może być ustalona bez zapowiedzi dowolną ilość razy. 

 

3. Zasady sprawdzania, oceniania osiągnięć i postępów uczniów 

 

a. Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych 

przez nauczyciela na początku roku, za realizację tych wymagań otrzymuje ocenę 

b. Sprawdzanie osiągnięć i postępów cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja, 

konsekwencja, systematyczność. 

c. Każdy dział programowy kończy się pracą pisemną lub testem zapowiedzianym 7 dni 

przed terminem sprawdzianu 

d. Uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu powtórnie ( pisemnie lub ustnie) tylko raz 

wciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się z oceną (w terminie ustalonym przez 

nauczyciela). Otrzymane oceny wpisywane są do dziennika obok pierwszej oceny. 

e. Kartkówki i testy obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być 

zapowiadane i nie podlegają poprawie pisemnej 
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f. Termin oddania prac sprawdzonych  nie może być dłuższy niż 14 dni 

g. Uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do zajęć 1 lub 2 razy w półroczu (zależy 

to od liczby godzin lekcyjnych w tygodniu – jeżeli jest dwie lub więcej lekcji to, 2 

razy); nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych (wyjątkiem jest powrót do szkoły po 

długiej nieobecności); nieprzygotowanie należy zgłaszać przed lekcją 

h. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone w czasie czynności organizacyjnych na 

początku lekcji, czyli przed przekazaniem przez nauczyciela informacji o chęci 

skontrolowania wiadomości i umiejętności lub innych form aktywności. Zgłoszone 

przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do konkretnej aktywności, pociąga 

za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

i. Uczeń, który opuścił zapowiedzianą pracę pisemną ma obowiązek ją napisać w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. 

j. Uczeń ma prawo do oceny za dodatkowo i nadprogramowo wykonaną prace 

k. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. 

l. Jeżeli uczeń opuścił 50  zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny – nie jest 

klasyfikowany. 

m. O sposobie (metodach i formach, zasadach) sprawdzania wiadomości  

i umiejętności uczniowie i rodzice są informowani na początku roku. 
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VI. PRACA Z UCZNIAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI. 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. W ocenianiu ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną bierze się 

pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz formy pomocy przyjęte  

w szkole przez zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans  edukacyjnych uczniów . 

Dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającego sprostanie 

wymaganiom. Obszary dostosowania obejmują: 

a. zmienne formy aktywności, 

b. dzielenie materiału i nauczania na mniejsze partie, 

c. zwiększenie liczby powtórzeń materiału, 

d. zróżnicowanie trudności zadań do samodzielnego rozwiązania, 

e. zawsze uwzględniać trudności ucznia, 

f. w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, 

pokazywać na przykładzie, 

g. dzielić dane zadanie  na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami, 

h. nie zmuszać do wykonywania ćwiczeń praktycznych sprawiających uczniowi 

trudność, 

i. dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać 

instruktażu, 

j. nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy, 

k. podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, 

jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w niezbędne materiały. 

 

VII. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM 

 

Praca z uczniem zdolnym czyli takim, który przejawia wysoki poziom zdolności ogólnych  

i specjalnych z przedmiotu polegać będzie na zastosowaniu metod i form nauczania do 

możliwości intelektualnych ucznia, jak również na motywowaniu go do większego wysiłku 

intelektualnego poprzez udział w konkursach i olimpiadach. 

Formy i metody pracy z uczniem zdolnym  obejmują : 

a. pracę na lekcji; 

b. pracę poza lekcjami; 

c. pracę poza szkołą; 

d. pracę konkursy fryzjerskie 

Uczeń zdolny ma możliwość: 

a. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

b. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

c. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych; 

W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

a. rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

b. umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

c. systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu; 

d. motywuje do udziału w konkursach i olimpiadach, 



 9 

Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Organizowane w szkole konkursy stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. 

VIII. INFORMOWANIE O WYNIKACH. 

 

1. Uczniowie i ich rodzice są informowani o ocenach bieżących oraz przewidywanych 

ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych lub/i nieklasyfikowaniu poprzez wpis  

w e-dzienniku. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi w czasie zajęć 

dydaktycznych, a rodzicom ucznia na terenie szkoły w terminie ustalonym  

z nauczycielem. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 

końca roku szkolnego. 

 

IX. OCENIENIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW – PRACA ZDALNA 

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego  

z  zagrożeniem epidemiologicznym nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

może być realizowane na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik w/w 

kształcenia mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez 

nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

 

1. Ocenianie w kształceniu na odległość odbywa się z wykorzystaniem e-dziennika oraz 

narzędzi do kształcenia na odległość stosowanych w szkole ( platformaTeams). 

2. W kształceniu na odległość stosowane są zasady, wymagania i formy oceniania, które 

występują w kształceniu stacjonarnym. 

3. Nauczyciel dobiera formy oceniania, które umożliwiają samodzielność pracy ucznia. 

4. Uczeń ma obowiązek realizować wszystkie formy aktywności określone w wymaganiach 

edukacyjnych i wybrane przez nauczyciela, których efektem jest ocena. 

5. Uczeń musi przestrzegać terminów związanych z ocenianiem, wyznaczonych przez 

nauczyciela oraz stosować sposoby zwrotu efektów swojej pracy wskazane przez 

nauczyciela. 

6. Jeśli forma oceniania tego wymaga, nauczyciel może zobowiązać ucznia do 

zaprezentowania się przed kamerą w celu stwierdzenia samodzielności pracy. 

7. Nieuzasadniony brak aktywności ucznia w terminie wskazanym przez nauczyciela, 

skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej w zakresie danej formy kontroli jego pracy. 

8. Brak możliwości uczestniczenia w każdej formie kontroli wiadomości i umiejętności musi 

być bezzwłocznie zgłaszane nauczycielowi z wykorzystaniem możliwych form kontaktu. 

9. W przypadku kształcenia na odległość uczniowie i ich rodzice są informowani o ocenach 

bieżących oraz przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych lub/i 

nieklasyfikowaniem poprzez wpis w e-dzienniku. 

10. Uczeń jest informowany o sprawdzonych i ocenionych pracach pisemnych  

wykorzystaniem e-dziennika lub innych narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych 

w szkole. 

 

 


