Przedmiotowy System Oceniania z obsługi informatycznej w hotelarstwie
w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im.Tony Halika
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który wykonuje ćwiczenie z pomocą
nauczyciela lub kolegi z zespołu, niedbale korzysta z narzędzi i nie stosuje wszystkich
zaleceń wynikających z zadania, nie dba o estetykę dokumentów, nie potrafi współpracować
w grupie;
OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który poprawnie użył narzędzi określonych
w zadaniu, lecz nie wykorzystał wszystkich ich możliwości; w końcowym dokumencie
lub projekcie występują niedoskonałości wynikające z niedbałości lub nieumiejętnego
korzystania z narzędzi edytora; uczeń ma problemy ze współpracą z członkami zespołu;
OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadania, bez problemów
współpracuje z członkami zespołu, oddaje prace w określonym terminie; projekty mają
drobne usterki, występują nieuzasadnione odstępstwa od założeń zadania;
OCENĘ BARDZO DOBRĄ powinien uzyskać uczeń: samodzielnie wykonujący ćwiczenie
lub swoje zadania w zespole, oddający prace w wyznaczonym terminie, używający
wszystkich możliwych opcji narzędzi do poprawy jakości wykonanej pracy, oddający prace
estetyczne bez wad (zawierające drobne błędy lub niedociągnięcia, które nie wpływają
na jakoś pracy);
OCENĘ CELUJĄCĄ powinien uzyskać uczeń: perfekcyjnie wykonujący założenia danego
projektu lub zadania, oddający prace w wyznaczonym czasie, pracujący samodzielnie lub
spełniający wzorowo swoje zadania w zespole (np. jako lider grupy); w przypadku zadań
graficznych powinno być spełnione kryterium estetyki i zgodności z zasadami tworzenia
danego rodzaju grafiki oraz prawidłowe wykorzystanie narzędzi edytorów.
Na ocenę powinna mieć też wpływ ogólna postawa ucznia i kultura informatyczna. Ponieważ
są to subiektywne czynniki, dlatego nauczyciel powinien stosować je z rozwagą.
 Innym elementem wpływającym na ocenę pracy ucznia jest jego zaangażowanie
w projekty informatyczne wykonywane na rzecz szkoły, organizacji młodzieżowej,
zespołu itp. w czasie wolnym. W takiej sytuacji nauczyciel może wystawić dodatkowe
oceny za aktywność.
 Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu, który podlega ocenie. W zeszycie mają
się znajdować wszystkie notatki z lekcji oraz ćwiczenia zadawane do domu. W przypadku
nieposiadania zeszytu lub posiadania zeszytu z niekompletnymi notatkami uczeń
otrzymuje niedostateczną ocenę cząstkową. Zeszyt podlega ocenie co semestr.
 Każdy uczeń, który otrzymał nieklasyfikację z I semestru lub ocenę niedostateczną
ma obowiązek zaliczyć semestr uczestnicząc w 6 godzinach konsultacji przedmiotowych
(3 x 2godz.). Niezaliczenie I semestru w wyznaczonym terminie może być podstawą
do wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku.
 Ponieważ Obsługa informatyczna w hotelarstwie jest przedmiotem nauczanym w 2 i 3
klasie to na ocenę na koniec szkoły wystawianą po 3 klasie mają również wpływ oceny
uzyskane na koniec 2 klasy.

