
Regulamin oceniania w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym “Sukces” 
 

1. Ocenianie pracy praktykantów odbywa się systematycznie każdego dnia. 
2. Ocena za dzień pracy wystawiana jest, po spełnieniu wymagań edukacyjnych na każdą z ocen. 

Wymagania te są przekazywane praktykantom w pierwszym dniu praktyk. Oceny dzienne ustala się 
według następującej skali:  
 

Ocena Skrót literowy Wartość liczbowa 

celujący 
bardzo dobry 

dobry 
dostateczny 

dopuszczający 
niedostateczny 

cel. 
bdb. 
db. 
dst. 
dop. 
ndst. 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

3. W trakcie wystawiania oceny za dzień praktyk brane są pod uwagę następujące kryteria: 
a) poprawność merytoryczna i terminowość wykonania zadania;  
b) kreatywność i przedsiębiorczość;  
c) dyscyplina pracy;  
d) kultura osobista.  

4. W wystawianiu ocen uczestniczą kierownicy zespołów i/lub praktykanci, którzy przedstawiają 
prowadzącym zajęcia swoje propozycje.  

5. Ocenę za dzień pracy ustalają prowadzący zajęcia.  
6. Ocena za dzień pracy wystawiona przez prowadzących jest ostateczna.  
7. Oceny za dzień pracy są dokumentowane w Karcie Oceny Pracownika.  
8. Ostateczną ocenę z praktyk ustala prezes Przedsiębiorstwa Symulacyjnego “Sukces” po konsultacji z 

wszystkimi prowadzącymi zajęcia.  
9. Na ostateczną ocenę z praktyk wpływa:  

a) ocena za poszczególne dni pracy 
b) ocena za zeszyt; 
c) ocena za projekt; 
d) ocena za prezentację; 
O elementach wpływających dodatkowo na ostateczną ocenę z praktyk uczeń jest informowany  
w dniu rozpoczęcia praktyk, co potwierdza własnoręcznie podpisem. 

10. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne dni pracy.  
11. Od wystawionej oceny ostatecznej, w przypadku gdy została wystawiona z naruszeniem 

obowiązujących regulaminów, praktykantowi przysługuje odwołanie do Kierownika Praktycznej Nauki 
Zawodu w Zespole Szkół Nr 3. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie 3 dni 
roboczych od wystawienia oceny przez prezesa Przedsiębiorstwa Symulacyjnego “Sukces”. 
Odwołanie powinno być wniesione w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

12. Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół Nr 3 po zapoznaniu się z argumentacją 
zawartą w odwołaniu oraz argumentacją oceny wystawioną przez prezesa Przedsiębiorstwa 
Symulacyjnego “Sukces” ustala ocenę końcową z praktyk. Tak ustalona ocena jest ostateczna.  

13. Każdy dzień nieobecności podlega odpracowaniu w terminie wskazanym przez prezesa 
Przedsiębiorstwa Symulacyjnego “Sukces”.  

14. W stosunku do ucznia, który opuścił co najmniej 1 dzień praktyk ocenę końcową wystawia się po 
odpracowaniu nieobecności.  

15. Nieobecność usprawiedliwiona po odpracowaniu nie ma wpływu na końcową ocenę z praktyk.  
16. Nieobecność nieusprawiedliwiona jest traktowana tak jak “ciężkie naruszenie podstawowych 

obowiązków pracownika” i stanowi podstawę do obniżenia oceny z praktyk.  
17. Uczeń, który nie odpracował nieobecności na praktykach, nie zalicza ich z powodu nieosiągnięcia 

celów wynikających z programu.  
18. Niezaliczenie praktyk daje podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej jako końcowej.  
19. Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć może być niesklasyfikowany z praktyk zawodowych o ile brak 

jest podstaw do wystawienia oceny końcowej.  
20. Ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych odbywanych w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym SUKCES 

i u pracodawcy wystawiają: kierownik szkolenia praktycznego i prezes Przedsiębiorstwa 
Symulacyjnego SUKCES.   



 

 
Wymagania na poszczególne oceny stosowane  

przy ocenianiu w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym „Sukces” 
 

Ocenę zero  otrzyma praktykant, który odmawia wykonania zadania  

w trakcie dnia praktyk, 

Ocenę niedostateczną otrzyma praktykant, który nie jest w stanie przy pomocy 

nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim, elementarnym 

stopni trudności 

Ocenę dopuszczającą otrzyma praktykant, który rozwiązuje (często przy pomocy 

nauczyciela) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności 

Ocenę dostateczną otrzyma praktykant, który rozwiązuje zadania typowe  

o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy 

nauczyciela 

Ocenę dobrą otrzyma praktykant, który rozwiązuje zadania, wykazując 

się przy tym samodzielnością w działaniu 

Ocenę bardzo dobrą otrzyma praktykant, który rozwiązuje zadania, wykazując 

się przy tym samodzielnością w działaniu, kreatywnością, 

pomysłowością 

Ocenę celującą otrzyma praktykant, który w rozwiązywaniu zadań wykracza 

poza ramy programu praktyk  

 
 


