
Załącznik Nr 1 do WSO 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

W JAŚLE 

 

Sporządzony w oparciu o: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  

(Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906 z póź. zm.) 

 

2. Statut CKP. 

3. Ocenianie Wewnątrzszkolnych osiągnięć dydaktycznych i ocenianie zachowania 

uczniów odbywających zajęcia praktyczne w CKP Jaśle. 

4. Kryteria ocen pracy i wyników w procesie praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych 

pracowni CKP. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

1. Uczniowie kierowani do CKP, przez właściwą szkołę na zajęcia praktycznej nauki zawodu 

przewidziane programem nauczania, mają prawo do realizacji zajęć praktycznych w warunkach 

zapewniających im bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie czasu zajęć. 

2. Na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie zostają zapoznani z: 

1) Organizacją pracy w CKP, 

2) Regulaminem w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny, 

3) Ogólnymi zasadami i przepisami z zakresu BHP obowiązującymi w CKP 

3. Uczniowie realizujący zajęcia w CKP przechodzą przez poszczególne pracownie, zgodnie z 

„Planami przejść uczniów przez pracownie CKP”. Plany te są ogólnodostępne i wywieszone na 

tablicy ogłoszeń. 

4. Uczeń nie jest dopuszczony do realizacji zajęć na pracowni w przypadku braku odzieży 

ochronnej (ubrania roboczego). W tym przypadku prowadzący zajęcia zobowiązany jest 

do odnotowania nieobecności ucznia na zajęciach, która traktowana jest w ten sam sposób 

jak nieobecność nieusprawiedliwiona. 

5. W przypadku wystawienia oceny bieżącej niedostatecznej z zajęć praktycznych uczeń 

zobowiązany jest w ciągu 14 dni zgłosić się do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia w celu 

ustalenia sposobu jej poprawy. 

Ocenienie uczniów odbywających zajęcia z praktycznej nauki zawodu 

§ 2 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia ujęte w rozkładzie materiału nauczyciela. 

2. Wykaz wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem poziomów wymagań programowych jest 

przedstawiany uczniom na pierwszych zajęciach odbywanych na danej pracowni. 

3. Ocenie podlegają także działania i postawy ucznia zaprezentowane przez: 

1) Punktualne przybycie na zajęcia, 

2) Posiadanie kompletnego stroju roboczego, 

3) Prowadzenie zeszytu zajęć praktycznych, 

4) Umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

5) Zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy, 

6) Wyczucie estetyki, 

7) Umiejętność łączenia teorii z praktyką, 

8) Umiejętność współpracy w zespole, 

9) Poszanowanie mienia CKP, 

10) Przestrzeganie regulaminów CKP, 



11) Przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy, 

12) Zaangażowanie ucznia podczas wszystkich form zajęć praktycznych 

4. Przy ocenianiu ucznia w części praktycznej zajęć pod uwagę powinny być brane następujące 

kryteria: 

1) Planowanie zadania, 

2) Organizacja pracy, 

3) Realizacja zadania praktycznego z uwzględnieniem wymagań określonych w dokumentacji, 

4) Prezentowanie efektów wykonanego zadania, 

5) Przestrzeganie przepisów BHP na stanowisku pracy. 

5. Nieprzestrzeganie działań i postaw wymienionych poniżej skutkuje obniżeniem oceny z części 

praktycznej zajęć: 

1) Praca w niekompletnym stroju roboczym, 

2) Brak zeszytu zajęć praktycznych, 

3) Bałagan na stanowisku pracy, 

4) Nieprzestrzeganie przepisów BHP, 

5) Niewłaściwe uprzątnięcie stanowiska pracy, 

6) Naruszenie dyscypliny pracy poprzez:  

a) Spóźnianie się na zajęcia, 

b) Spóźnianie się po przerwie, 

c) Wnoszenie ubrań i plecaków na zajęcia, 

d) Wychylanie się przez okna, 

e) Opuszczanie stanowiska pracy i sali zajęć bez zezwolenia nauczyciela, 

f) Spożywanie posiłków w czasie zajęć, 

g) Korzystanie z telefonów komórkowych w czasie zajęć, 

h) Przebieranie się przed zakończeniem zajęć 

§ 3 

 

1. Ocena końcowa z zajęć praktycznych odbytych w ramach poszczególnych „przejść” ucznia 

przez pracownie CKP ustalana jest wspólnie przez nauczycieli prowadzących zajęcia w danej 

klasie. Podczas ustalania oceny należy brać pod uwagę odpowiednie zapisy WSO. 

2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach (także z powodu wymienionego w § 1, pkt 4), 

lub niezrealizowania przez ucznia określonego ćwiczenia praktycznego, uczeń zobowiązany jest 



zajęcia odrobić lub uzgodnić z nauczycielem prowadzącym sposób uzupełnienia wiadomości i 

umiejętności wynikających z tematu zajęć. 

3. Termin i sposób odrobienia opuszczonych zajęć uczeń ustala z nauczycielem prowadzącym. 

Termin ten nie może kolidować z innymi planowanymi zajęciami ucznia w CKP lub szkole 

macierzystej. 

4. Uczeń otrzymuje końcową ocenę niedostateczną za zajęcia odbyte na danym przejściu w 

przypadku, gdy nie rozliczy dwóch lub więcej zajęć. 

5. Istnieje możliwość podwyższenia końcowej oceny z zajęć odbytych na danym przejściu. 

Warunkiem jest wysokie zaangażowanie ucznia poparte wiedzą praktyczną i teoretyczną 

wykraczającą po za wymagania określone przez nauczyciela. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za semestr w przypadku, gdy otrzymał końcową ocenę 

niedostateczną ustaloną według zasad określonych w ust. 1. 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego lub nieklasyfikowania na 

koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego 

(poprawkowego) na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów złożony do dyrektora CKP. Zgodę na 

przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego (poprawkowego) wyraża Rada Pedagogiczna CKP przez 

podjęcie odpowiedniej uchwały. 


