
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
Z KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO  

 
 

 1. Ocenie i obserwacji podlegają: 

● Praca ucznia na lekcji wraz z aktywnym wykonywaniem ćwiczeń, 

● Odpowiedzi ustne podczas trwania zajęć dydaktycznych, 

● Prace pisemne lub na komputerze w formie sprawdzianu z jednostek szkoleniowych 

 i modułowych, 

● Prace pisemne w formie sprawozdań z przeprowadzonego ćwiczenia praktycznego, 

● Systematyczne wywiązywanie się z otrzymanych zadań. 

 

2. Wymagania programowe na poszczególne oceny: 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

● nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

● ma duże braki w wiadomościach z przerabianego materiału, 

● nie wykonał prac pisemnych z przeprowadzonych ćwiczeń praktycznych, 

● nie zaliczył prac pisemnych w formie sprawdzianu z jednostek szkoleniowych 

i modułowych, 

● nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

● nie umie posługiwać się sprzętem komputerowym, 

● nie chce korzystać z różnych form pomocy, 

● wykazuje niechęć do zdobywania wiedzy, 

● nie przestrzega norm i przepisów BHP oraz regulaminu pracowni. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

● posiada zeszyt przedmiotowy, 

● wykazuje braki w wiadomościach z przerabianego materiału, 

● sporządza dokumenty tylko przy znacznej pomocy nauczyciela, 

● nie jest w stanie samodzielnie wyciągać wniosków, 

● nieterminowo realizuje zadania przewidziane programem, 

● bardzo nieudolnie posługuje się sprzętem dostępnym podczas zajęć praktycznych, 

● wykazuje brak umiejętności samodzielnej pracy, potrzebuje bardzo częstego instruktażu 

i kontroli nauczyciela. 



 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

● posiada zeszyt przedmiotowy, 

● opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania 

w stopniu dostatecznym, 

● zna tylko niektóre pojęcia dotyczące docelowego zawodu, 

● rozwiązuje tylko typowe teoretyczne i praktyczne zadania (zazwyczaj przy pomocy 

nauczyciela), 

● nie jest w stanie  wyciągać samodzielnie wniosków, 

● niezbyt aktywnie uczestniczy w realizowanych zajęciach, 

● zdarza się, że nieterminowo realizuje zajęcia, 

● w sposób nieudolny korzysta ze sprzętu dostępnego podczas zajęć, 

● wykazuje brak umiejętności samodzielnej pracy, potrzebuje częstego instruktażu 

i kontroli ze strony nauczyciela, 

● opanował niewiele wiadomości ujętych w programie nauczanie, ale potrafi zastosować 

zdobytą wiedzę podczas realizacji zadań praktycznych o średnim stopniu trudności. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

● posiada i regularnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

● opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dobrym, 

● stosuje podstawowe pojęcia zawodowe, 

● poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne, 

● samodzielnie sporządza typowe dokumenty, 

● uczestniczy regularnie w zajęciach, 

● terminowo realizuje zadania, 

● poprawnie wykorzystuje sprzęt dostępny w pracowni komputerowej, 

● poprawnie wykonuje wszystkie czynności objęte programem zajęć laboratoryjnych, 

● przestrzega regulaminu pracowni oraz norm i zasad BHP, 

● nie opanował w pełni wiadomości ujętych w programie nauczania, ale potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu zadań praktycznych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

● posiada i regularnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

● w stopniu bardzo dobrym opanował materiał nauczania oraz wiadomości i umiejętności, 



 

● sprawnie operuje fachową terminologią, 

● samodzielnie wykonuje zadania na podstawie otrzymanych instrukcji do zajęć, 

● jest aktywny na zajęciach, 

● potrafi samodzielnie formułować wnioski, 

● terminowo realizuje zadania, 

● bezbłędnie wykorzystuje sprzęt dostępny podczas zajęć, 

● prawidłowo i bardzo sprawnie wykonuje wszystkie czynności objęte programem 

ćwiczeń, 

● w pełni stosuje się do regulaminu pracowni i zasad BHP, 

● potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu zadań praktycznych. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

● posiada i regularnie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

● biegle posługuje się fachową terminologią, 

● umiejętnie stosuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach, 

● samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

● opanował w pełni wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, 

● opracował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

● samodzielnie i bezbłędnie redaguje i sporządza dokumenty, 

● wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, 

● samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe, 

● terminowo realizuje zadania, 

● wzorowo, przykładnie wykorzystuje sprzęt dostępny podczas zajęć laboratoryjnych, 

● wzorowo i wyjątkowo sprawnie wykonuje wszystkie czynności objęte programem 

ćwiczeń, 

● przykładnie przestrzega regulaminu pracowni oraz norm i zasad BHP, 

● proponuje rozwiązania innowacyjne zadań praktycznych, 

● bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

 

3. Formy oceny wiedzy i umiejętności 

Uczeń otrzymuje oceny z: 

● odpowiedzi ustnych podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych lub teoretycznych, 

● prac pisemnych w formie sprawdzianu, 

● prac pisemnych w formie sprawozdań z przeprowadzonego ćwiczenia, 



 

● dodatkowych przejawów zainteresowania przedmiotem, 

● projektów i prac praktycznych realizowanych poza zajęciami stacjonarnymi. 

● W trakcie kształcenia na odległość uczniowie są oceniani za systematyczne 

wywiązywanie się z otrzymanych zadań. 

Zaliczenie jednostki szkoleniowej odbywa się w formie sprawdzianu w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. Uczeń otrzymuje oceny z jednostek szkoleniowych. W wystawianiu oceny 

z jednostki modułowej uwzględnia się średnią z ocen bieżących.      W przypadku stosowania 

różnych mediów komunikacji (email, platformy i narzędzia wspierające nauczanie) uczeń 

zobowiązany jest każdorazowo podawać dane umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

jego osobę. 

 

4. Zasady oceniania: 

● śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z danego modułu ustala nauczyciel 

prowadzący zajęcia z poszczególnych jednostek modułowych tego modułu z uwzględnieniem 

ocen podsumowujących z zakończonych jednostek modułowych oraz ocen bieżących z 

niezrealizowanych w całości jednostek modułowych, 

● przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej z modułu uwzględnia się 

oceny z jednostek modułowych z wagą wynikającą z ilości godzin przeznaczonych na realizację 

tych jednostek, 

● ocena wystawiona po zakończeniu realizacji danego modułu jest oceną końcową: 

a) uczeń może nie być klasyfikowany z modułu, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednostki modułowej należącej do tego modułu, 

b) niedostateczną śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z modułu otrzymuje uczeń, 

który uzyskał z zawartej w tym module zakończonej jednostki modułowej niedostateczną ocenę 

klasyfikującą z niezakończonej jednostki modułowej, 

c) uczeń ma prawo poprawić niedostateczne oceny podsumowujące z zakończonych w 

trakcie roku szkolnego jednostek modułowych w terminie do najbliższej klasyfikacji rocznej; 

tryb i termin poprawy ustalają nauczyciele uczący danej jednostki modułowej, 

● uczeń nieobecny na sprawdzianie zaliczeniowym lub serii ćwiczeń, może go napisać  

w innym ustalonym przez nauczyciela terminie i formie. 

● uczeń nieobecny na zajęciach stacjonarnych jest zobowiązany do zaliczenia zajęć 

laboratoryjnych, 

● Za prace niesamodzielne (plagiaty) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  



 

● jeżeli uczeń - z przyczyn nieusprawiedliwionych - nie przystąpił do napisania pracy 
klasowej/sprawdzianu w terminie dodatkowym ustalonym przez nauczyciela staje się to 
podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z danego zakresu materiału, 

● Wybór platformy i sposobu realizacji zajęć na odległość ustala nauczyciel.  

5. Ocena z jednostki szkolnej i modułowej 

 Każdy uczeń powinien mieć co najmniej jedną ocenę z każdej jednostki szkoleniowej 

zrealizowanej w danym semestrze.  

 W przypadku nie wywiązania  się z otrzymanych zadań ( w tym nieuczestniczenia   

w zajęciach) uczeń jest  zobowiązany do odrobienia i zaliczenia materiału w dodatkowym 

terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Brak zaliczenia choćby jednej jednostki szkoleniowej powoduje nie zaliczenie jednostki 

modułowej a w konsekwencji całego modułu. 

Każdy sprawdzian oceniany jest punktowo, a punkty przeliczane są na oceny według poniższej 

skali: 

100% - 90% - bardzo dobry 

89% - 75% - dobry 

74% - 61% - dostateczny 

60% - 51% - dopuszczający 

50% - 0% - niedostateczny 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń o wiedzy i umiejętnościach wykraczających poza program. 

6. Sposoby dostosowań metod i form pracy oraz wymagań wobec uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne wobec uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi  

w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

a) wobec ucznia z dysleksją rozwojową stosuje się: 

● stosowanie zasady wielozmysłowego przekazywania treści matematycznych  

na konkretach, obrazkach, symbolach, odwoływanie się do praktycznych doświadczeń,  

●  wydłużenie czasu na sprawdzianach i kartkówkach, 

●  zwracanie uwagi na kolejność wykonywania działań, 

●  wspólne odczytywanie treści zadania, dłuższy czas na analizę 

● podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części) 



 

●  chwalenie samodzielności ucznia, 

● dostosowanie zadań do możliwości percepcyjnych ucznia, 

● pozostawienie więcej czasu na wykonanie prac, 

● przypominanie i zapisywanie w widocznym miejscu kolejności wykonywanych 

czynności, 

● dostrzeganie w pracy ucznia coś pozytywnego i podkreślanie tego 

●  skupianie się na dobrych, nawet najdrobniejszych stronach działania uczniów, staranie 

się o dopilnowanie, aby uczeń doprowadził rozpoczętą pracę do końca. 

b) wobec ucznia z dysgrafią stosuje się: 

●  chwalenie samodzielności ucznia, zaprowadzenie ładu i porządku zarówno w miejscu 

pracy, jak i działaniu, 

● dostosowanie zadań do możliwości percepcyjnych ucznia, 

● pozostawienie więcej czasu na wykonanie prac, 

●  przypominanie i zapisywanie w widocznym miejscu kolejności wykonywanych 

czynności, 

● dostrzeganie w pracy ucznia coś pozytywnego i podkreślanie tego 

● skupianie się na dobrych, nawet najdrobniejszych stronach działania uczniów, staranie 

się o dopilnowanie, aby uczeń doprowadził rozpoczętą pracę do końca. 

● wykonywanie prac pisemnych w formie elektronicznej.  

c) wobec ucznia z dysortografią stosuje się: 

● chwalenie samodzielności ucznia, zaprowadzenie ładu i porządku zarówno w miejscu 

pracy, jak i działaniu, 

● dostosowanie zadań do możliwości percepcyjnych ucznia, 

● pozostawienie więcej czasu na wykonanie prac, 

● przypominanie i zapisywanie w widocznym miejscu kolejności wykonywanych 

czynności, 

● dostrzeganie w pracy ucznia coś pozytywnego i podkreślanie tego 

● skupianie się na dobrych, nawet najdrobniejszych stronach działania uczniów, staranie 

się o dopilnowanie, aby uczeń doprowadził rozpoczętą pracę do końca. 

● wykonywanie prac pisemnych w formie elektronicznej.  

d) w pozostałych przypadkach (np. ADHD, zespół Aspergera) postępuję się: 

● zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznej; 

 

Wszelkie wątpliwości i niejasności wyjaśnia Statut szkoły. 


