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System oceniania 
praktyk zawodowych



I. Zaliczenie praktyki

1 Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:
 ocena zakładowego opiekuna praktyk
 obecności na praktyce
 ocena z prowadzenia dzienniczka praktyk.

2 Ocenę z praktyk zawodowych ustala szkolny opiekun praktyk 
3 Ocenianiu podlega:
 zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych zadań
 stopień umiejętności i wiedzy określony programem praktyk zawodowych
 dokumentacja praktyk zawodowych tj. dzienniczek praktyk

4 Zakładowy  opiekun  praktyk  wpisuje  w  ostatnim  dniu  praktyki  odbywanej  przez
ucznia w jego dzienniczku praktyk ocenę wraz z uzasadnieniem.

5 W  okresie  7  dni  od  ukończenia  praktyki  zawodowej  uczeń  zobowiązany  jest
przedstawić dzienniczek praktyk celem wpisania oceny do dziennika lekcyjnego przez
szkolnego opiekuna praktyk.

6 Uczeń,  który  w  określonym  terminie  nie  rozliczy  się  z  praktyk  otrzymuję  ocenę
niedostateczną.

7 Na koniec semestru/roku szkolnego uczeń musi mieć 100% frekwencję na praktykach
zawodowych aby być klasyfikowanym z przedmiotu.

8 W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę
końcową  samodzielnie  wystawia  szkolny  opiekun  praktyk  zawodowych  po
zasięgnięciu informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji.

II.  Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 nie stawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
 nieobecności nieusprawiedliwionej 
 nie odpracowania opuszczonych dni
 braku wymaganej dokumentacji praktyki
 uzyskania negatywnej oceny z praktyki
 niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
 niedostarczenie dzienniczka do szkolnego opiekuna praktyk 

Brak zaliczenia praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do
klasy programowo wyższej.



Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
 z praktyk zawodowych

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.
2. W ocenianiu ucznia z praktyki zawodowej przyjmuje się następujące kryteria:
a) stopień opanowania programowych umiejętności 
b) jakość pracy
c) umiejętność łączenia teorii z praktyką
d) zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę
e) samodzielność podczas wykonywania pracy
f) organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności
g) umiejętność pracy w zespole
h) poszanowanie sprzętu
i) przestrzeganie dyscypliny pracy
j) kultura osobista
k) obecność:

 obecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być 100%
 wszystkie  opuszczone  dni  praktyk  zawodowych  muszą  być  odpracowane  po

uzgodnieniu ze szkolnym opiekunem praktyk i pracodawcą.

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg następującej skali: 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
Celujący 6 cel.
Bardzo dobry 5 bdb.
Dobry 4 db.
Dostateczny 3 dst.
Dopuszczający 2 dop.
Niedostateczny 1 ndst.
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