PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z ZAJEC PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ nr 6 w TYCHACH.
Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami oceniania i klasyfikowania właściwymi dla
uczniów szkół publicznych (Rozp. MEN i S z dnia 7 września 2004 roku w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Dz. U. Nr 199 , poz.
2046 z 13 września 2004 r. ).

1. System dotyczy śródrocznego, semestralnego i końcoworocznego oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów odbywających zajęcia praktyczne oraz praktyki
zawodowe w wybranych zakładach pracy.
2. Przedmiotem oceny ucznia są:
a) wiadomości,
b) umiejętności,
c) postawa wobec pracy,
d) jakość wykonanej pracy,
e) zachowanie wymagań technicznych,
f) organizacyjnych i technologicznych.
3. Kryteriami oceny ucznia są:
1) w zakresie wiadomości:
a) rodzaj wiadomości,
b) jakość (stopień rozumienia),
c) samodzielność w odtwarzaniu i stosowaniu wiadomości (operatywność),
2) w zakresie umiejętności:
a) poprawność danego działania,
b) biegłość w jego wykonaniu,
c) samodzielność w stosowaniu danej umiejętności.
3) w zakresie postawy wobec pracy:
a) gospodarność,
b) dyscyplina pracy,
c) współpraca i współodpowiedzialność,
d) prowadzenie zeszytu praktyk.
4) w zakresie jakości wykonanej pracy:
a) funkcjonalność,
b) zgodność z projektem,
c) estetyka wykonania,
d) oryginalność rozwiązania,
e) dokładność wykonania.

5) w zakresie zachowania wymagań technicznych, organizacyjnych i technologicznych:
a) organizacja stanowiska pracy,
b) przestrzegania przepisów bhp,
c) dyscyplina technologiczna.
4. Oceny dzielą się na:
a) bieżące (cząstkowe),
b) semestralne,
c) końcoworoczne.
5. Oceny bieżące, semestralne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
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Ocena słowna
Celujacy
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
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Niedostateczny
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6. Ocenę bieżącą, semestralną, końcoworoczną za zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową
ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie:
a) oceny wystawionej przez opiekuna praktyki bądź instruktora praktycznej nauki
zawodu w zakładzie pracy,
b) oceny za prowadzenie zeszytu praktyki zawodowej (zajęć praktycznych) w tym za
pisemne sprawozdanie z odbytej formy szkolenia praktycznego,
c) wyników prowadzonej przez siebie kontroli praktyki.
7. Uczeń zobowiązany jest oddać do kontroli kierownikowi szkolenia praktycznego
uzupełniony zeszyt praktyk do tygodnia od zakończenia zajęć w danym miesiącu trwania
praktyki.
8. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczna lub końcoworoczną jeżeli poprzez uczęszczanie na
zajęcia opanował zakres wiadomości i umiejętności praktycznych określonych w podstawie
programowej i programie nauczania dla danego zawodu.
9. Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest uzyskanie wymaganej frekwencji.
Nieobecność usprawiedliwiona powyżej:
a) 2 dni dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne raz w tygodniu,
b) 4 dni uczniów odbywających zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu,
musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę
w porozumieniu ze szkołą.
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest uzyskanie 100 % frekwencji.
10. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności na praktyce, zobowiązany jest złożyć
podanie o umożliwienie odbycia praktyki w innym terminie niezwłocznie po zakończeniu
zajęć bądź po chorobie uniemożliwiającej realizację praktycznej nauki zawodu.

11. Oceny są jawne i umotywowane na prośbę uczniów. Ustala się ogólne kryteria ocen dla
przedmiotu zajęcia praktyczne i dla praktyki zawodowej (kryteria stanowią załącznik do
niniejszego systemu oceniania).
12. Na początku każdego roku szkolnego kierownik szkolenia praktycznego informuje
uczniów o wymaganiach edukacyjnych, programie nauczania i zasadach oceniania
z przedmiotu zajęcia praktyczne, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku.
13. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zasięgnąć u nauczyciela szczegółowych
informacji o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.

