PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – Zajęcia praktyczne – klasa 2, 3, 4 Th
1. Powinności ucznia
a)
b)

uczeń
Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

-

właściwą postawę i kulturę osobistą;
poprawny wygląd
właściwy ubiór (mundurek szkolny)
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez nauczyciela;

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
a)
Zeszyt – systematyczność prowadzenia, treść wpisów zgodna
z wykonywanymi czynnościami, poprawna merytorycznie
b)
Praca na zajęciach – oceniana jest oceną szkolną, „plusem” lub „minusem”
(uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi pięć plusów)
c)
Ocena za projekty
d)
Prace dodatkowe (np. referaty, prezentacja)
Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł napisać projektu wyznaczonym
terminie, to powinien to uczynić w okresie dwóch tygodni od wyznaczonej daty
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Nieobecność nieusprawiedliwiona lub niezaliczenie w pracy terminie powoduje
wystawienie oceny niedostatecznej .
3. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej oraz warunki i formy poprawy oceny
a) wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonywane jest na podstawie wszystkich
ocen cząstkowych
b) Uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną otrzymaną na półrocze na warunkach i w
terminie uzgodnionym z nauczycielem.
c) uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną
zdaje przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności z całego zakresu
materiału. Ponadto uczeń musi mieć przynajmniej 90% frekwencję na zajęciach
d) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie spełnia wymagań określonych w punkcie c,
nauczyciel może wyrazić zgodę na sprawdzenie wiadomości i umiejętności
e) uczeń przystępujący do sprawdzianu mającego na celu zmianę oceny rocznej
otrzymuje taką ocenę roczną jaką uzyskał w wyniku tego sprawdzianu
4. Sposoby informowania uczniów.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO oraz z zakresem
materiału.
Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie
oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
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Na miesiąc przed klasyfikacją roczną w czasie zajęć edukacyjnych, nauczyciel informuje
uczniów, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną, a 2 tygodnie przed klasyfikacją
informuje o przewidywanych ocenach rocznych.
5. Sposoby informowania rodziców.
O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie
indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Oceny są
systematycznie wpisywane w dziennik elektroniczny do wglądu dla rodziców.
O ocenach rocznych rodzice informowani są za pośrednictwem uczniów.
6. Wymagania na oceny
a) poszczególne oceny ustalane są w zależności od procentowego stopnia opanowania
zakresu treści nauczania
b) podstawą uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest uczestnictwo ucznia
w minimum 50% zajęć
c) w przypadku wystąpienia trudności, wynikających z sytuacji losowych, w opanowaniu
przez ucznia podstawowych treści programowych, nauczyciel wspólnie z uczniem
wypracowuje sposoby ich pokonania.
Zasady oceniania z zajęć praktycznych z hotelarstwa
7. Kryteria ocen:
Prace pisemne (teoria) są oceniane na podstawie liczby uzyskanych punktów wg skali:
<30%
30% - 34,99%
35% - 39,99%
40% - 47,99%
48% - 51,99%
52% - 55,99%
56% - 64,99%
65% - 67,99%
68% - 70,99%
71% - 79,99%
80% - 82,99%
83% - 85,99%
86% - 91,99%
92% - 93,99%
94% - 95,99%
96% - 99,99%
100%

niedostateczna
niedostateczna +
dopuszczająca dopuszczająca
dopuszczająca +
dostateczna dostateczna
dostateczna +
dobra Dobra
dobra +
Bardzo dobra Bardzo dobra
Bardzo dobra +
celująca celująca
celująca +

Prace pisemne (projekty) są oceniane wg kryteriów CKE na podstawie liczby
uzyskanych punktów wg skali:
<75%
75% - 79,99%
80% - 84,99%
85% - 88,99%
89% - 96,99%
97%
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Szczegółowe wymagania zawarte są w dokumencie Plan Wynikowy dla przedmiotu
Zajęcia Praktyczne z Hotelarstwa.
O ocenie semestralnej decyduje w następujących proporcjach:
- Kartkówki, odpowiedzi ustne
10%
- projekty (lub elementy zadań projektowych)
70%
- egzamin próbny
20%
Za nieobecność nieusprawiedliwioną (brak zwolnienia lekarskiego lub od rodziców) uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczeń na zajęciach praktycznych realizuje ćwiczenia, w trakcie których poznaje obsługę
urządzeń znajdujących się w recepcji (program recepcyjny – prezentacja działania) a także
w praktyce stosuje poznaną wiedzę na temat obsługi gościa.
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu zadań problemowych.
Oceniając pracę (na podstawie obserwacji nauczyciela i zadań projektowych) bierze się
pod uwagę przede wszystkim:
1.
aktywność i zaangażowanie ucznia
2.
stopień wykonania ćwiczenia
3.
dyscyplinę pracy (punktualność, wykonywanie poleceń przełożonego, właściwy
strój)
4.
wykonywanie prac wykraczających poza przewidziany program (prace domowe
i samodzielnie wykonane prezentacje)
5.
podejmowanie przez słuchacza dodatkowych zadań.
Oceniając umiejętności słuchacza bierzemy przede wszystkim pod uwagę (podstawą jest
obserwacja nauczyciela i ocena projektów):
1. umiejętność prowadzenia korespondencji, redagowania tekstów i ich syntezy
(sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.)
2. praktyczne stosowanie norm obyczajowych i etycznych,
3. komunikacja z gościem hotelowym – w tym także niepełnosprawnym
4. umiejętność prawidłowej rezerwacji gościa
5. rozliczenie gościa hotelowego
6. udzielanie informacji – w tym także turystycznej
7. opracowanie ankiety i przeprowadzenie badań wśród gości
8. przygotowanie preliminarza imprezy gastronomicznej, konferencji, spotkania
9. korzystanie z multimedialnych źródeł informacji
Oceniając wiedzę słuchacza bierzemy pod uwagę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

znajomość zasad obsługi urządzeń technicznych znajdujących się w recepcji
hotelowej i w jednostkach mieszkalnych.
znajomość zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia (procedury postępowania)
znajomość systemów autoryzacji i kontroli kart kredytowych (procedury
postępowania)
znajomość wzorów zachowań w sytuacjach trudnych(procedury postępowania)
znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
samodzielne uaktualnianie nabytej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji,
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Uczeń może otrzymać ocenę celującą z zajęć praktycznych, jeżeli poza osiągniętymi
wynikami wykazał się 96 -100% obecności na zajęciach praktycznych
Jeżeli był obecny 91 - 95% - może otrzymać ocenę bardzo dobry,
Jeżeli był obecny 86-90% - dobry
Jeżeli był obecny 81 - 85% - dostateczny
Jeżeli był obecny 75 - 80% - dopuszczający
Za 50% nieobecności na zajęciach praktycznych uczeń jest niesklasyfikowany i może ubiegać
się o egzamin klasyfikacyjny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
Warunki i tryb poprawiania oceny semestralnej zgodnie z WSO
Uczeń, który otrzymał śródroczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną powinien uzupełnić
poziom wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu w terminie i na zasadach uzgodnionych
z nauczycielem, nie później niż 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej. Nieusprawiedliwione nieobecności (nieklasyfikowany) powinien zaliczyć
uzgadniając to z nauczycielem – w terminie jak powyżej.
Brak takiego uzupełnienia może skutkować niedostateczną oceną semestralną.
Sposoby ewaluacji Przedmiotowego Systemu Oceniania
Analiza pracy i wyników nauczania dokonywana po zakończeniu każdego półrocza.
Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zawarte są w dokumencie Plan Wynikowy
dla przedmiotu Zajęcia Praktyczne z Hotelarstwa
Opracowała
mgr inż. Iwona Gunia
mgr Monika Krajewska
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