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Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące 
dokumenty: 

1. Rozporządzenie MEN z dn.30 kwietnia 2007r w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów  w szkołach publicznych ( z  póź. zm) 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Garwolinie 

3. Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 
i kucharz. 

4. Statut Szkoły 
 
 
I.  Przedmiotowe cele oceniania 
 
• Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 
• Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań, 
• Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 
• Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
• Ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia, 
• Korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, 
• Podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie stopnia opanowania przez 

ucznia materiału przewidzianego programem nauczania, 
• Dostarczenie rodzicom, opiekunom, nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w 

uczeniu się oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 
II.  Osiągnięcia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu. 
 

Przedmiotem oceny są: 
1. Wiadomości, 
2. Umiejętności, 
3. Postawa – aktywność ucznia. 

 
Uczniowie potrafią: 

- wyselekcjonować, zrozumieć, wykorzystać wiadomości zdobyte na 
zajęciach technologii gastronomicznej, zasad żywienia, obsługi klienta w 
gastronomii, usługach gastronomicznych; 



- wykorzystać zdobytą wiedzę jako podbudowę dla zajęć praktycznych i 
procesów technologicznych w gastronomii; 

- obsługiwać  maszyny, urządzenia, sprzęt w czasie ćwiczeń; 
- zachować właściwą kolejność poszczególnych czynności; 
- właściwie organizować pracę; 
- racjonalnie planować i oszczędnie gospodarować surowcami; 
- doprawiać, dekorować potrawy; 
- oceniać jakość potrawy; 
- zrozumieć odpowiedzialność za stan zdrowia rodziny oraz konsumentów w 

zakładach gastronomicznych; 
- zapobiegać chorobom cywilizacyjnym zwracając uwagę na złe nawyki 
żywieniowe; 

- sporządzać typowe potrawy kuchni regionalnych oraz innych narodów; 
- klasyfikować produkty, oceniać wartość odżywczą w obrębie całej grupy 

oraz właściwie je przechowywać; 
- posługiwać się literaturą – np. Wyszukiwanie receptur; 
- umiejętnie zastosować odpowiednie naczynia i sztućce; 
- nakrywać stoły, dobierać elementy dekoracyjne; 
- prawidłowo podawać potrawy;  
- przestrzegać przepisy bhp. 
 

III.  Metody sprawdzania osiągnięć. 
 
Sprawdzenie osiągnięć ucznia z zakresu wiadomości teoretycznych odbywa się poprzez: 
odpowiedzi ustne, prace pisemne, testy. Każdy uczeń obowiązkowo musi posiadać zeszyt i 
sporządzać w nim notatki z lekcji. Na ocenę zajęć w pracowni technologicznej składa się 
zdobyta wiedza teoretyczna ,stopień opanowania umiejętności praktycznych w zakresie 
sporządzania potraw, podawania i oceny organoleptycznej oraz ocena postawy społecznej i 
zachowania ucznia podczas wykonywania zadań . Również tutaj uczeń musi posiadać 
zeszyt w którym zapisuje recepturę potrawy, notatkę teoretyczną i ocenę 
organoleptyczną. 
  
1. Prace pisemne 

- kartkówki obejmujące zakres 3 ostatnich zajęć edukacyjnych 
- praca klasowa (sprawdzian, test), podsumowująca zrealizowany dział 

programowy lub określony etap kształcenia (zapowiedziana z 
dwutygodniowym  wyprzedzeniem) 

- zadania domowe 
- referaty 

2. Odpowiedzi ustne z zakresu 3 ostatnich zajęć lekcyjnych (poza lekcjami typowo 
powtórzeniowymi) 

3. Zadania i ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu określonych potraw. 
4. Aktywność na zajęciach, przestrzeganie obowiązującego ubioru ochronnego oraz 

przepisów bhp. 
5. Sprawdziany praktyczne. 
6. Konkursy, olimpiady przedmiotowe. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
IV.  Skale stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu. 
 
1. Kryteria oceny prac pisemnych w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 
ocena % wykonania zadania 
Celujący 
Bardzo bobry 
Dobry  
Dostateczny 
Dopuszczający 
Niedostateczny 
 
                                                             

98-100 
90-97 
76-89 
63-75 
51-62 
0-50 
 

 
2. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej. 

Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych uwzględniane będą: 
− zawartość rzeczowa; 
− argumentowanie, uzasadnianie; 
− stosowanie poprawnego języka; 
− umiejętność formułowania myśli, zgodność z tematem. 

 
3. Przy ocenianiu prac pisemnych, zadań domowych, referatów i krzyżówek bierze się pod 

uwagę: 
− rzeczowość, zrozumienie problemu i sposób argumentacji 
− samodzielność 
− przejrzystość i czystość 
− techniki i narzędzia kreatywnego myślenia indywidualnego 
− umiejętność poszukiwania potrzebnej wiedzy w literaturze fachowej gastronomicznej 
− umiejętność stosowania fachowego słownictwa i terminologii technologicznej. 

Każdy uczeń po otrzymaniu oceny dostaje również informacj ę zwrotną od 
nauczyciela  co zrobił źle i musi to poprawić , a także co zrobił dobrze 

 
 

4. Przy ocenianiu przedmiotów zawodowych praktycznych przyjęto następujące kryteria 
oceniania 
 
Ocena  Kształcenie zawodowe praktyczne 
Celujący 98-100 
Bardzo dobry 90-97 
Dobry 80-89 
Dostateczny 70-79 
Dopuszczający  61-69 
Niedostateczny 0-60 
 



 
− czystość i kompletność stroju 
− organizację stanowiska 
− umiejętność  obsługi urządzeń i sprzętu gastronomicznego 
− zachowanie podczas ćwiczeń, zaangażowanie 
− sprawność wykonania prac technologicznych 
− czystość produkcji, 
−  umiejętność wdrażania zasad dobrej praktyki kulinarnej 
− przestrzeganie zasad bhp 
− współpracę w grupie 
− rywalizację na zasadach fair-play 
− estetykę i dekorację potraw i stołu 
− ekspedycję potraw 
− zasady serwowania potraw 
− zasady prawidłowego nakrycia stołu 
− znajomość podstawowych zasad obsługi gości 
− znajomość zasad i poprawne pisownie  projektów przygotowujących do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 
− znajomość zasad i poprawne pisanie projektów przygotowujących do egzaminu z 

kwalifikacji T.15 
Uczniowie oceniani są na podstawie indywidualnej karty oceny ucznia (w zał.) 

 
5. Udział w konkursach , olimpiadach oraz obsłudze imprez okolicznościowych jest 

nagradzane oceną celującą . 
 

6. Zakwalifikowanie się do finału centralnego olimpiady lub konkursu – ocena celująca w 
klasyfikacji  końcoworocznej z przedmiotu objętego główną tematyką tej olimpiady 
(konkursu). 

 
7. Nauczyciel może stosować system „+” i „-„ ,które są ewidencjonowane w dokumentacji 

własnej nauczyciela. Otrzymanie przez ucznia trzech plusów oznacza ocenę bardzo dobrą, 
natomiast trzech minusów niedostateczną. 

 
V. Sposób ustalania oceny okresowej i rocznej. 
 
Oceny klasyfikacyjne półroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel biorąc pod uwagę 
wszystkie oceny cząstkowe ze szczególnym uwzględnieniem ocen z prac klasowych, testów, 
sprawdzianów praktycznych, a w przypadku oceny końcoworocznej również oceny 
półrocznej uzyskanej przez ucznia oraz jego osiągnięcia w olimpiadach, konkursach. 
 Uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną otrzymaną na półrocze na warunkach i w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
 
 
 
 
 
VI.  Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach 

uczniów. 
 



1. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny uzyskane przez uczniów do dziennika. 
2. Nauczyciel gromadzi pisemne prace uczniów, które zgodnie z  regulaminem 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów na wniosek 
ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia uczniowi lub jego rodzicom. 

3. W dzienniku elektronicznym wyraźnie określa się za co uczeń otrzymał ocenę. 
4. Dokumentacja własna nauczyciela. 
 
 
 
 
 
VII.  Sposoby informowania ucznia i rodziców o osiągnięciach, 

postępach , zagrożeniach. 
 
1. Uzyskana ocena jest jawna i uzasadniona. 
2. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie 

od ich napisania. 
3. Prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, dostępne 

do wglądu dla rodziców (opiekunów) i uczniów. 
4. Rodzice (opiekunowie) są informowani o postępach i ocenach swojego dziecka na 

zebraniach, bądź podczas indywidualnych rozmów z wychowawcą lub uczącym 
nauczycielem. 

5. Powiadamianie telefoniczne i listowne. 
 
VIII.  Poprawianie niekorzystnych wyników. 
 
1. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu ogłoszenia wyników. 
2. Prace klasowe, testy, sprawdziany praktyczne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn 

usprawiedliwionych nie mógł ich napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem (możliwość pisania po lekcjach). 

3. Przy ustalaniu oceny półrocznej i końcoworocznej brane są pod uwagę wszystkie oceny 
uzyskane przez ucznia w trakcie roku szkolnego. 

 
 
 


