
          SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

     PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

                        
 

1. Ocena wystawiana przez nauczyciela powinna odzwierciedlać: 

 stan wiedzy ucznia, 

 umiejętności zastosowania poznanych wiadomości, 

 zaangażowanie w pracę na lekcji, 

 zeszyt ucznia, 

 postępy w nauce. 

 

2. Uczeń powinien być przygotowany zawsze z trzech ostatnich lekcji. 

3. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji – informuje o tym przed 

rozpoczęciem zajęć ( nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów/ testów). 

4. Po chorobie uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał w ciągu 7 dni. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń jest na 

bieżąco informowany o wynikach nauczania. Na prośbę rodzica, opiekuna prawnego lub 

ucznia nauczyciel może udostępnić prace ucznia. 

6. Formy odpytywania sprawdzające systematyczność pracy ucznia (odpowiedzi i kartkówki) 

obowiązują z trzech ostatnich lekcji i nie wymagają wcześniejszych zapowiedzi. 

7. Uczeń jest oceniany systematycznie. 

8. Uczeń ma prawo do zdobywania plusów za aktywność. Trzy plusy są równoznaczne                         

z oceną bardzo dobrą. Uczeń może otrzymywać minusy. Trzy minusy są równoznaczne                    

z oceną niedostateczną. 

9. Metody sprawdzania i oceniania 

 odpowiedź ustna 

 kartkówka - maksymalnie trzy jednostki tematyczne 

 sprawdzian, test  

 przeprowadza się po zakończeniu działu lub działów programowych, 

 powinien być zapowiedziany co najmniej tydzień przed terminem jego 

przeprowadzenia, 

 w przypadku nie uczestnictwa w pisemnym sprawdzianie/teście uczeń ma 

obowiązek w okresie dwóch tygodni od daty przeprowadzenia, poddać się tej 

formie sprawdzenia osiągnięć; nie poddanie się tej formie sprawdzenia 

osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej, 

 uczeń ma prawo do poprawienia oceny negatywnej w ciągu dwóch tygodni, 

ocena z poprawy będzie wpisana obok oceny poprawianej, 

 termin podania wyników sprawdziany/testu nie powinien przekraczać dwóch 

tygodni od czasu jego przeprowadzenia. 

 praca domowa – kontrolowana na bieżąco, 

 zeszyt – sprawdzany według możliwości nauczyciela, 

 aktywność – w ciągu całego semestru, 

 referaty, 

 projekty, 

 prezentacje multimedialne, 



 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (ocena pozytywna – 50% 

część pisemna, 75% część praktyczna) 

 

Waga ocen  

Sprawdzian     -3 

Odpowiedź ustna   -2 

Kartkówka    -2 

Praca domowa    -1 

Zeszyt      -1 

Aktywność     -1 

Referaty    -1 

Projekty    -1  

Prezentacje multimedialne  -1 

 

10. Wiedza i umiejętności ucznia są oceniane na podstawie wymagań edukacyjnych                               

z poszczególnych przedmiotów; prace pisemne są oceniane według następującej skali: 

 

98%- 100%- ocena celująca 

91%- 97,%- ocena bardzo dobra 

70%- 90%- ocena dobra 

50%- 69%- ocena dostateczna 

31%- 49%- ocena dopuszczająca 

0%- 30%- ocena niedostateczna 

 

11. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną za pierwszy semestr do 31 marca.  

W przypadku gdy uczeń nie poprawi pierwszego semestru, ocena końcowo roczna równa jest 

ocenie niedostatecznej. 

12. W razie trudności uczeń ma prawo otrzymać od nauczyciela wskazówki i pomoc w nauce. 

13. W sytuacjach losowych uczeń ma prawo do nadrobienia zaległości w przerabianym 

materiale po uzgodnieniu z nauczycielem form jego sprawdzania. 

14. Uczeń, który ma promocję warunkową jest zobowiązany nadrobić zaległości w następnej 

klasie, jeżeli tego nie zrobi nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną na koniec 

następnej klasy. 

15. Udział w zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na ocenę z przedmiotu.  

16. Uczniów w pracowniach obowiązuje strój roboczy zgodnie z wymaganiami dla zawodu. 

17. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

tych zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. Uczeń 

nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

 

 

       

 


