
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH 

 W GRUDZIĄDZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami oceniania i klasyfikowania 
właściwymi dla uczniów szkół publicznych(Rozporządzenie MEN w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych z dnia 20 sierpnia 2010r DZ.U Nr 156 poz. 
1046/zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 DZ.U. Nr 83 
poz. 562, nr 130 poz.906 z ostatnimi zmianami 
DZ.U. z 2008 i Nr 3 poz.9 który wszedł w życie z dniem 9 stycznia 
2008r.) 
 
 
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA. 

 
Przedmiotowy system oceniania ma na celu: 
 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 
postępach w nauce. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju. 
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
4. Dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o 

postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwia nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktycznio-wychowawczej. 
6. Uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie 

do samokontroli. 
 
 
Przedmiotem oceny ucznia są: 
 

1. Wiadomości 
2. Umiejętności. 
3. Postawa wobec pracy. 
4. Jakość wykonywanej pracy. 
5. Zachowanie wymagań technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych w tym przestrzeganie i stosowanie zasad BHP, 
GHP, GMP. 

 
 
 
 
 
 



Obowiązująca skala ocen: 
 

 Celujący                (cel)           6 

 Bardzo dobry        (bdb)          5 

 Dobry                    (db)            4 

 Dostateczny          (dst)           3 

 Dopuszczający     (dps)          2 

 Niedostateczny     (nast.)        1 
 

Powyższe oceny występują bez znaku plus i minus. 
Oceny są jawne i umotywowane na prośbę ucznia. Ustala się ogólne 
kryteria ocen dla przedmiotu, które stanowią załącznik do niniejszego 
systemu oceniania. 
 
Metody i formy oceniania: 
 

1. Ustne- odpowiedź ustna obejmująca maksymalnie materiał 
edukacyjny z dwóch ostatnich lekcji, dyskusja, rozmowa. 

2. Pisemne- praca kontrolna, sprawdzian lub test obejmujący zakres 
od 3 do 5 tematów lekcji, kartkówka lub test nie zapowiedziany z 
ostatnich dwóch lekcji, praca domowa. 

3. Ćwiczenia praktyczne. 
4. Aktywność i zaangażowanie na lekcjach. 
5. Przestrzeganie przepisów BHP, GMP, GHP. 
6. Prace nieobowiązkowe, nadprogramowe. 

 
Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o 
wymaganiach edukacyjnych, programie nauczania i zasadach oceniania 
z przedmiotu zajęcia praktyczne. 
Warunkiem otrzymania oceny śródrocznej lub końcowo rocznej jest 
minimalnie 50 % obecności ucznia na zajęciach. W przypadku niższej 
frekwencji uczeń jest niesklasyfikowany z przedmiotu. 
 
Skala ocen klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej na bazie 
średniej ważonej: 
 
Do  1,79             nast. 
       1,8 - 2,49     dps 
       2,5 - 3,49     dst 
       3,5 - 4,49     db 
       4,5 - 5,49     bdb 
       5,5 – 6,0       cel 
 



Wagi do przedmiotu: 
 

 Ocena za semestr                                                   x 4 
 

 Pisemna praca przekrojowa                                    x 4 
 

 

 Sprawdzian                                                              x 3  
-od 3 do 5 tematów             
 

 Odpowiedź, kartkówka                                            x 2 
- do 2 tematów   
 

 Ćwiczenia                                                                x 5 
-technika wykonania 
-higiena produkcji, 
-higiena stanowiska pracy podczas produkcji, 
-jakość gotowego wyrobu. 
 

 BHP                                                                        x 5 
-ocena czynności porządkowych na koniec zajęć, 
-dyscyplina pracy, 
-przestrzeganie  zasad BHP, GHP i GMP.  
 

 Higiena                                                                   x 4 
-higiena osobista, 
-woreczek czystości. 
 

 Aktywność                                                               x 3 
 

  zeszyt                                                                     x 1 
 
 
 
 
 
 


