
Wyjątki z Przedmiotowego Systemu Oceniania z Zajęć Praktycznych 

 

Rozdział IV 

Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej, zasady klasyfikacji 

 

4.1 Skala oceniania. 

Na zajęciach praktycznych przyjmuje się następującą skalę ocen : 

 Niedostateczny – 1 

 Dopuszczający – 2  

 Dostateczny – 3  

 Dobry – 4  

 Bardzo dobry – 5  

 Celujący – 6  

 

W przypadku ocen cząstkowych nauczyciel może posługiwać się znakami ,,+” i ,, - „  

 

4.2 Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej na zajęciach praktycznych  

 

         Ocena śródroczna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie ocen cząstkowych, 

uzyskanych z powyższych form aktywności. Oceny cząstkowe nie są równorzędne. 

Największą wagę mają w kolejności: 

 Uczestnictwo w zajęciach praktycznych ( frekwencja) 

 Prace egzaminacyjne ( w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej są to 

oceny z próbnego egzaminu zawodowego )  

 Zadania praktyczne 

 Testy sprawdzające   

 Odpowiedzi ustne (prezentacje)  



 Prace pisemne (plany działania, schematy blokowe, metody i techniki, 

zapotrzebowania na surowce i półprodukty, stosowne wykazy i obliczenia  

Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną  ocen cząstkowych i jest ustalana na podstawie 

ocen z poszczególnych semestrów. 

W przypadku prac egzaminacyjnych (próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe)dopuszcza się możliwość stosowania punktowej skali oceniania, przeliczanej ze 

sześciostopniowej skali określanej przez MEN, przyjmując dla umiejętności praktycznych  

( pisemnych i praktycznych) następującą skalę :  

 

l.p Oceny Ilość % uzyskana w pracy egzaminacyjnej 

1 Niedostateczny 0-74% 

2 Dopuszczający 75%-80% 

3 Dostateczny 81%-85% 

4 Dobry 86%-90% 

5 Bardzo dobry 91%-99% 

6 Celujący 100% 

   

           Ocena roczna jest wystawiana ze wszystkich ocen z całego roku szkolnego. 

Zakwalifikowanie się uczennicy/ ucznia do etapu ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego 

skutkuje otrzymaniem oceny celującej.  Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym 

(podczas przygotowania i obsługi imprez okolicznościowych) jest podstawą do podwyższenia 

oceny śródrocznej lub rocznej. 

 

4.3 Szczególne przypadki mające wpływ na ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej.  

         Oprócz ocen cząstkowych decydujący wpływ na ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej  

z zajęć praktycznych ma uczęszczanie uczennicy/ucznia na zajęcia . 

 Uczeń ma obowiązek być obecny na wszystkich zajęciach praktycznych 

przewidzianych w danym roku szkolnym. 

 Uczeń, który w ciągu semestru był obecny na  zajęciach praktycznych 

przewidzianych w planie na dany rok szkolny uzyskuje ocenę pozytywną        

( śródroczną lub roczną ) wynikającą z posiadanych ocen cząstkowych.  



 W przypadku, gdy uczeń nie uczęszczał na zajęcia praktyczne, lecz jego 

frekwencja przekroczyła 51%, nauczyciel ma prawo do ustalenia negatywnej 

(niedostateczny) oceny śródrocznej lub rocznej ( w tym przypadku ustalona 

ocena nie musi odzwierciedlać wagi ocen cząstkowych).   

 Uczeń, którego nieobecność usprawiedliwiona jest: 

- zaświadczeniem lekarskim przy dłuższej chorobie ( min. 5 dni)   

- zaświadczeniem od organów państwowych (urzędy), organów ścigania (policja, 

prokuratura), organów orzekających ( sądy)   

jest zwolniony z obowiązku odrobienia nieobecnych zajęć. Usprawiedliwione nieobecności 

nie stanowią przeszkody do ustalenia pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej z zajęć 

praktycznych.  

 Wszystkie nieobecności nie poświadczone zaświadczeniem lekarskim uczeń 

ma obowiązek odpracować w terminie ustalonym przez kierownika pracowni 

CKP lub Kierownika Kształcenia Praktycznego.  

 Uczeń, którego absencja na zajęciach praktycznych przekroczyła 51% zajęć 

przewidzianych w planie, jest niesklasyfikowany.  

 Warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego, jest 

odpracowanie zajęć nieobecnych oraz spełnienie procedur przewidzianych     

w WSO Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.  

Uczniów realizujących program nauczania w systemie modułowym w kwestii ustalenia 

oceny obowiązuje również  MSO (modułowy system oceniania) dla danego zawodu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


