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Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Olkuszu 

§ 1 

1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy i umiejętności wyrażają oceny, którymi są stopnie szkolne. 

2. Ocena końcowa turnusu: 

a. niedostateczny – ndst 

b. dopuszczający – dop, 

c. dostateczny – dst, 

d. dobry – bd 

e. bardzo dobry – bdb 

f. celujący – cel. 

3. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

a. cząstkowe uzyskane w trakcie trwania turnusu, określające poziom wiedzy i umiejętności ze zrealizowanej części programu 

nauczania, 

b. końowe, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności słuchacza. 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

a. stopień celujący otrzymuje słuchacz, który: 

 opanował wiedzę i umiejętności która pozwala na samodzielne rozwiązywanie problemów wykraczających znacznie poza 

program nauczania przedmiotu w danym semestrze, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu 

nauczania danego semestru, 

 proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danego semestru, 

b. stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne objęte programem nauczania, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c. stopień dobry otrzymuje słuchacz, który: 

 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie określonym w podstawach 

programowych, 

 poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, 

 rozwiązuje, samodzielnie typowe zadania teoretyczne, 

d. stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, 

 rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, 

e. stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który: 

 ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

 rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, 

f. stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danym semestrze, 

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

§ 2 

1. Ocenę wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie danego przedmiotu nauczania ustala nauczyciel tego przedmiotu w sposób 

zgodny z ustalonymi kryteriami. 

2. Wszystkie oceny ucznia są ocenami jawnymi. 

3. Na wniosek ucznia nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę. 

4. Uczeń ma prawo do wglądu w sprawdzone i ocenione prace pisemne. 



5. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami regulaminu nie może być uchylona ani zmieniona decyzją 

administracyjną. 

§ 3 

1. Uczeń ma prawo wyrazić chęć do podwyższenia uzyskanej w wyniku klasyfikacji końcowej kursu, oceny z zajęć edukacyjnych. 

2. Warunkiem jest: 

a. Regularne uczestniczenie w zajęciach oraz przystępowanie do testów, sprawdzianów i innych form oceniania w terminach 

ustalonych przez nauczyciela, 

b. możliwość podwyższenia oceny najwyżej o jeden stopień,. 

3. Uczeń może poprawiać: 

a. obowiązkowe prace pisemne, testy i sprawdziany lub ćwiczenie nie później niż do ostatniego dnia turnusu, 

 

§ 4 

1. Nauczyciel na początku turnusu informuje ucznia o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu poprzez: 

a. określenie zakresu wiedzy do opanowania przez słuchaczy na turnusie, 

b. podanie źródeł wiedzy (podręczniki, strony WWW, zeszyty multimedia), 

c. zapoznanie z obowiązującymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

d. zapoznaje z kryteriami oceniania. 

2. W CKZ 2 w Olkuszu obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy: 

a. Prace pisemne, testy, sprawdziany wiedzy, 

b. ćwiczenia, 

c. odpowiedzi ustne. 

§ 5 

a. Klasyfikowanie końcowe polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia na danym turnusie dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Ocenę klasyfikacyjną ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne. Ocenę zachowania nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. . 

b. Na ocenę klasyfikacyjną składają się stopnie uzyskane przez ucznia za pomocą różnorodnych form oceniania uwzględnionych 

przez nauczyciela zwracając szczególną uwagę na możliwości intelektualne ucznia. 

c. Na ocenę końcową składają się wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w ciągu całego turnusu, pozwalające  

§ 16 

1. Uczeń może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora CKZ Nr 2 w Olkuszu, jeżeli uzna, że końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym turnusie. 

3. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dyrektor powołuje komisję do 

przeprowadzenia sprawdzianu w formie pisemnej i ustnej z zajęć edukacyjnych. 

4. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor Zespołu, 

b. nauczyciel prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, 

c. nauczycieli z danej lub inne szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 

5. Zasady pracy komisji określają odrębne przepisy. 

6. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem. Powyższe zasady dotyczą również egzaminu poprawkowego, i klasyfikacyjnego 

jeśli o przeprowadzenie takiego wystąpi szkoła kierująca ucznia na turnus. 

§ 17 

1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną i podpisania przez Dyrektora Zespołu 

Placówek Oświatowych w Olkuszu 


