
ZASADY OCENIANIA z przedmiotów zawodowych Technik Logistyk 

 

§ 1. Ocenianie ma na celu: 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

• Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 

§ 2 . Ocenianie ucznia w procesie kształcenia zawodowego odpowiada na pytanie, w jakim stopniu 

uczeń: 

• rozumie pojęcia zawodowe, potrafi podać dla nich przykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć  

w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć, 

• zna podstawowe zasady postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów, 

• opanował materiał nauczania z danego semestru czy roku, 

•  aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

• uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach, 

• umie posługiwać się językiem zawodowym, umie stosować swoje wiadomości i umiejętności  

w rozwiązywaniu zadań typu egzaminacyjnego. 

 

§ 3. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klas, dyrektora szkoły i nadzoru 

pedagogicznego o: 

• efektywności procesu nauczania i uczenia się, 

• wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

• postępach uczniów. 

 

 

§ 4. Jawność ocen: 

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania 

oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

  



2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone  

i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu do końca 

danego roku szkolnego (tj. do 31. sierpnia). 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia 

wystawionej oceny. 

4. Na trzy tygodnie przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel 

informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej. 

 

§ 5. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 

a) Rozumienie pojęć i znajomość ich definicji, 

b) Znajomość i stosowanie poznanych zależności, 

c) Rozwiązywanie zadań praktycznych, 

d) Stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych, 

e) Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

f) Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia, 

 

§ 6. Określenie stopnia opanowania przez ucznia wymogów edukacyjnych umożliwią: 

a) Odpowiedź ustna, 

b) Bieżące sprawdzanie przyswojonej wiedzy w formie krótkich, zapowiedzianych kartkówek 

obejmujących 3-5 ostatnich lekcji, lub niezapowiedzianej kartkówki obejmującej 2-3 ostatnie 

lekcje, 

c) Obserwacja pracy ucznia podczas lekcji, 

d) Praca w domu, 

e) Praca projektowa podczas lekcji, 

f) Praca dodatkowa. 

W ciągu półrocza zostaną przeprowadzone: 

• 2 sprawdziany dla przedmiotów których siatka godzinowa wynosi 2 i 3 godziny w ciągu tygodnia, 

• 1 sprawdzian dla przedmiotów których siatka godzinowa wynosi 1 godzinę w ciągu tygodnia, 

 zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 7. Szczegółowe kryteria oceniania. 

1) Uczeń obowiązkowo otrzymuje oceny za: 

• Sprawdziany (co najmniej jeden), 

• Kartkówki (co najmniej jedną), 

 

 

  



może otrzymać ocenę za: 

• Projekt, 

• Odpowiedź ustną, 

• Aktywność 

• Zadania domowe 

• Praca dodatkowa w domu i podczas lekcji 

• Referat 

• Prezentację 

• Quiz 

2) Dodatkowe ustalenia: 

• Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

• W semestrze, uczeń jest zobowiązany do napisania co najmniej jednego sprawdzianu i ma prawo 

do jednokrotnego poprawiania tej pracy. 

• Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny dwa razy w ciągu 

półrocza. 

• Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co najmniej tygodniowej 

nieobecności.  

• Uczeń udziela odpowiedzi ustnej obejmującej materiał z trzech ostatnich lekcji lub z innego zakresu 

uzgodnionego z nauczycielem. W przypadku odmowy udzielania odpowiedzi uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

• W przypadku braku pracy domowej uczniowi wyznacza się drugi termin dostarczenia tej pracy.  

W przypadku niedotrzymania drugiego terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń 

nagminnie nie odrabia prac domowych zostaje ukarany karą statutową (upomnieniem wychowawcy, 

naganą Dyrektora za lekceważenie obowiązków szkolnych). 

3) Uczeń otrzymuje oceny według następującej skali: 

6 – celujący 

5 - bardzo dobry 

4 - dobry 

3 - dostateczny 

2 - dopuszczający 

1 – niedostateczny 

 

Dopuszcza się stosowanie znaków „+” w bieżącym ocenianiu. Znak „+” podwyższa ocenę o 0,5. 

Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: np. – uczeń 

nieprzygotowany, bz - brak zadania. 



4) Ustala się następujące kryteria oceniania: 

 

0 -29    % punktów możliwych do uzyskania ocena niedostateczna 

30 – 49 % ocena dopuszczająca 

50 – 69 % ocena dostateczna 

70 – 89 % ocena dobra 

90  – 99 % ocena bardzo dobra 

100% i wiadomości wykraczające poza plan nauczania oraz znaczące osiągnięcia w konkursach  

i olimpiadach ocena celująca. 

 

§ 8 . Warunki poprawiania (zaliczania). 

a) Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce jest zobowiązany napisać w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem w godzinach konsultacji nauczyciela. 

b) Pracę pisemną, napisaną na ocenę nie satysfakcjonująca ucznia, można poprawić (z wyjątkiem 

punktu c). Poprawa jest dobrowolna. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brane są pod uwagę 

obydwie oceny z pracy poprawionej. 

c) Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta z źródeł niedozwolonych przez 

nauczyciela otrzymuje 0 punktów i ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy tej pracy. 

d) Poprawie nie podlegają odpowiedzi ustne. 

e) Jeśli zapowiedziany sprawdzian (praca klasowa, kontrolna) nie odbył się z przyczyn niezależnych 

od nauczyciela to zostanie on przeprowadzony na najbliższej planowej lekcji (bez ponownej 

informacji o sprawdzianie, pracy klasowej. 

§ 9. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego. 

1. Nauczyciel w formie pisemnej informuje ucznia o zakresie materiału, który będzie 

obowiązujący do egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego lub sprawdzianu weryfikującego 

ocenę. 

2. Egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny lub weryfikujący ocenę obejmuje część pisemną oraz 

część ustną. 

3. Część pisemna składa się z testu oraz zadania praktycznego. 

4. Część ustana dotyczy wyjaśnienia pojęć, definicji, zależności, wykonania prostych obliczeń. 

5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje 2 zestawy pytań na część pisemną i 3 zestawy na część 

ustną egzaminu. 

6. Zestaw na część pisemną zawiera 10 pytań testowych oraz zadanie praktyczne, Uczeń wybiera 

losowo zestaw, a czas na jego rozwiązanie ustala się na 60 minut. 

7. Zestaw do części ustnej powinien zawierać 3 pytania. 

8. Po wylosowaniu (jednego z trzech zestawów) pytań do części ustnej uczeń ma 15 minut na 

udzielenie odpowiedzi. 



9. Ocenie podlegają tylko odpowiedzi udzielone na wylosowane pytania. 

10. Podczas egzaminu nauczyciel egzaminujący nie zadaje dodatkowych pytań. 

 

§ 10. Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 

1. Podstawą wystawienia oceny rocznej (semestralnej) jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu 

całego roku szkolnego (semestru). 

Zasada obliczania średniej ważonej ocen: 

Każda ocena ma swoją wagę (ważność): 

Ocena za: 

• aktywność, prezentacja, quiz, praca domowa waga a = 0,25 

• projekt, referat waga b = 0,50 

• kartkówki i odpowiedź ustna waga c = 0,75 

• sprawdziany poprawa sprawdzianu waga d = 1 

2. Ocena wystawiana na koniec semestru obliczania jest według wzoru: 

(suma ocen z wagą a)*a + (suma ocen z wagą b)*b + (suma ocen z wagą c)*c………… 

(ilość ocen z wagą a)*a+ (ilość ocen z wagą b)*b (ilość ocen z wagą c)c*………….. 

3. Ocena na koniec roku szkolnego jest obliczana ze wzoru: 

(suma ocen z wagą a)*a + (suma ocen z wagą b)*b + (suma ocen z wagą c)*c………… 

(ilość ocen z wagą a)*a+ (ilość ocen z wagą b)*b (ilość ocen z wagą c)c*………….. 

gdzie bierze się pod uwagę oceny uzyskane podczas całego roku szkolnego. 

Oceny podawane są zgodnie z matematyczną zasadą zaokrągleń. 

Zasady ustalania ocen przedstawia poniższa tabela. 

ocena  
niedostate

czny  

dopuszczają

cy  
dostateczny  dobry  b. dobry  celujący 

średnia  Do 1,75  1,76– 2,50  2,51 - 3,50  3,51 - 4,50  4,51– 5,19  5,2 – 6,0 

 

§ 10. Zasady nagradzania ucznia. 

Nauczyciel może podnieść ocenę końcową nawet o jeden stopień uczniowi, który wyróżnia się aktywnością 

na zajęciach, rozwiązuje dodatkowe problemy, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę 

ponad program, bierze udział w różnych konkursach. Osiągnięcia na olimpiadach wojewódzkich, 

okręgowych lub krajowych mogą być podstawą do wystawienia końcowej oceny celującej. 

 

§ 11. Zasady nieklasyfikowania ucznia. 

W razie opuszczania przez ucznia ponad 50% obowiązkowych zajęć oraz nie ma podstaw do wystawienia 

oceny – uczeń może być nieklasyfikowany. 

  



§ 12. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana, rocznej, pozytywnej oceny 

klasyfikacyjnej. 

Zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe. 

1. Z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów zawodowych zapoznają uczniów i ich rodziców 

nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. 

2. Nauczyciel na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych 

placówek specjalistycznych zobowiązany jest do obniżenia wymagań w stosunku do ucznia, który 

takie zaświadczenie posiada lub stosować się do zaleceń w/w poradni. 

3. W przypadkach spornych rozstrzygający jest Statut Szkoły. 

 

 

 

 


