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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – przedmioty gastronomiczne 

 
I. Zasady obowiązujące na lekcjach . 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia 

2. Uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym znajdują się zapisy wszystkich 

lekcji (temat, notatki, receptury, własne notatki). 

3. Każdy uczeń musi posiadać podręcznik.. 

4. Na każdą lekcję uczeń jest przygotowany z trzech ostatnich lekcji. 

5. Jeden raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, nie obejmuje ono jednak 

zapowiedzianych sprawdzianów. 

6. Sprawdziany z czterech i więcej tematów nauczyciel zapowiada z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

7. Po każdym omówionym dziale jest sprawdzian podsumowujący. 

8. Nauczyciel ocenia sprawdziany w ciągu dwóch tygodni. 

9. Uczniowi, który nie pisze pracy klasowej, sprawdzianu, testu itp. lub jest nieobecny na 

zajęciach praktycznych wpisuje się „nb”. Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na 

zapowiedzianym sprawdzianie, teście, pracy klasowej ma obowiązek zaliczenia go w terminie 

dodatkowym, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia powrotu do szkoły, w czasie i formie 

ustalonej przez nauczyciela. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na 

sprawdzianie, teście, pracy klasowej nauczyciel ma prawo ocenić wiedzę ucznia z tego 

zakresu materiału na najbliższych lekcjach czy zajęciach, w formie ustalonej przez 

nauczyciela; może to być forma pisemna lub ustna. Niezaliczenie przez ucznia sprawdzianu, 

testu, pracy klasowej w w/w. terminie, bez usprawiedliwionej przyczyny, skutkuje wpisaniem 

0% w miejscu wpisanego poprzednio „nb”. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach 

praktycznych uczeń zobowiązany jest do zaliczenia ćwiczeń na takich samych zasadach jak w 

przypadku sprawdzianu 
10. Uczeń uchylający się od zapowiadanych sprawdzianów i powtórek może być oceniony przez 

nauczyciela w dowolnym czasie i dowolnej formie podczas lekcji.  

11. Poszczególnym formom działań na lekcji przypisane są wagi 1, 2, 3 opisane Statucie 

szkoły § 81. ust. 2: 

„…W szkole obowiązują następujące wagi dla sprawdzanych umiejętności: waga 3 - 

konkursy, olimpiady, zawody, sprawdziany, testy, projekty i prace długoterminowe; waga 2 - 

kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne, projekty i prace krótkoterminowe; waga 

1 - zadanie domowe, praca na lekcji, aktywność i zaangażowanie, ocena z zeszytu lub 

ćwiczeń. Dopuszcza się również przypisanie wag 1-3 innym formom sprawdzania wiedzy i 

umiejętności uczniów z zależności od specyfiki przedmiotu. Wprowadzenie wag na 

przedmiocie nie jest obowiązkowe. W takiej sytuacji wszystkim sprawdzanym 

umiejętnościom przyporządkowuje się wagę 1.” 

12. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych każdy nauczyciel ma do dyspozycji 5%, 

które mogą zostać przyznane uczniowi za systematyczna pracę i obowiązkowość lub odjęte za 

ich brak. 

13. Prócz ocen bieżących nauczyciel może stosować plusy i minusy. Po otrzymaniu 5 znaków 

uczeń otrzymuje ocenę z wagą 1, przyjmując zasadę, że „+” to 20%, a „-” to 0%. Przelicznik 

wystawiania ocen jest taki sam jak skala ocen. 
14. Testy podsumowujące, sprawdziany praktyczne i prace zlecone do domu są obowiązkowe. 

15. Uczeń jest zobowiązany znać technikę sporządzania wszystkich potraw wykonywanych na lekcji, 

a nieobecność nie zwalnia go z tego obowiązku. 

 16. W czasie lekcji uczeń przestrzega regulaminu BHP i regulaminu pracowni, dba o sprzęt i czystość 

stanowiska pracy, sumiennie wywiązuje się z czynności wskazanych przez nauczyciela. 

17. Oceny bieżące zapisane w procentach.  
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W szkole obowiązuje jednolita skala oceniania (ocena semestralna i roczna):  
     

 

 

 

 

II. Zestaw narzędzia oceniania. 

 Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się następującymi metodami: 

• sprawdziany, 

• kartkówki z 3 ostatnich tematów, 

• wypowiedzi ustne z 3 ostatnich tematów lub partii materiału zgłoszonej wcześniej 

przez nauczyciela, 

• ćwiczenia praktyczne (praca grupowa, zadanie), 

• prace domowe, referaty 

• praca i aktywność na lekcji 

• dodatkowe formy: udział w konkursach. 

 

 

 

 

 

Ocena Uzyskany % - przedmioty 

zawodowe 

celujący <96%-100%> 

bardzo dobry <85% - 96%> 

dobry <71% - 85%> 

dostateczny <50% -71%> 

dopuszczający <40% - 50%> 

niedostateczny <0% - 40%> 


