
KRYTERIA OCENIANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEZ PRACODAWCĘ 

1. Ocenę z praktyki zawodowej i opinię o uczniu wystawia Opiekun ucznia/uczniów po 
stronie Podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową, zgodnie z przyjętymi i 
przedstawionymi kryteriami oceniania. Ocena wraz z opinią o uczniu musi zostać 
odnotowana w dzienniku praktyk oraz potwierdzona podpisem osoby do tego 
upoważnionej. 

2. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się przez cały czas realizacji praktyki, 
na podstawie określonych kryteriów. 

3. Kryteria oceniania dotyczą rzetelności wykonywania przez uczniów wszystkich zadań 
wynikających z programu praktyk oraz zadań powierzonych przez Opiekuna. 

4. Ze względu na charakter praktyki zawodowej w procesie oceniania dominuje obserwacja 
pracy uczniów oraz je efektów. 

5. Przy wystawianiu oceny uwzględniane są: 
 przestrzeganie przepisów BHP, prawa pracy, dyscypliny pracy, 
 sumienność, chęć do pracy, 
 właściwa postawa i kultura osobista, 
 organizacja stanowiska pracy, samodzielność, 
 stopień opanowania programowych umiejętności zawodowych, 
 stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności, 
 jakość wykonywanej pracy, 
 poszanowanie wyposażenia i sprzętu, 
 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. 

 
Ocena Wiadomości i umiejętności, postawy zawodowe 

 
 
Celujący 

Uczeń posiada zasób wiadomości i umiejętności większy niż 
wymagany w programie praktyk zawodowych. Samodzielnie 
posługuje się wiedzą i umiejętnościami dla realizacji celów 
praktyki. Posiada wysoką kulturę osobistą. Przestrzega 
dyscypliny pracy, przepisów BHP i prawa pracy. Szanuje sprzęt i 
wyposażenie zakładu pracy. Umiejętnie współpracuje w zespole.  

 
 
Bardzo dobry 

Uczeń posiada zasób wiadomości i umiejętności zgodny z 
wymaganiami zawartymi w programie praktyk zawodowych, 
umożliwiający samodzielne prace we wskazanych obszarach. 
Posiada wysoką kulturę osobistą. Przestrzega dyscypliny pracy, 
przepisów BHP i prawa pracy. Szanuje sprzęt i wyposażenie 
zakładu pracy. Umiejętnie współpracuje w zespole.  

 
 
Dobry 

Uczeń stosuje wiedze i umiejętności wymagane w programie 
praktyk zawodowych w sytuacjach praktycznych inspirowanych 
przez Opiekuna ucznia. Jest życzliwy i komunikatywny. 
Przestrzega dyscypliny pracy, przepisów BHP i prawa pracy, jest 
pracowity. Szanuje sprzęt i wyposażenie zakładu pracy. 
Umiejętnie pracuje w zespole.  

 
 
Dostateczny 

Uczeń stosuje wiedze i umiejętności wymagane w programie 
praktyk zawodowych do celów praktycznych przy pomocy 
Opiekuna w niektórych sytuacjach. Jest życzliwy i 
komunikatywny. Nieznacznie narusza dyscyplinę pracy, przepisy 



BHP i prawa pracy (np. sporadycznie spóźnia się). Szanuje sprzęt 
i wyposażenie zakładu pracy. 

 
 
Dopuszczający 

Uczeń posiada niewielką znajomość podstawowej wiedzy i 
umiejętności wymaganych w programie praktyk zawodowych. 
Stosuje wiedze i umiejętności w praktyce jedynie przy pomocy 
Opiekuna. Wymaga ciągłej pomocy przy wykonywaniu 
powierzonych zadań. Przekazuje wiadomości w języku 
zbliżonym do potocznego. Narusza dyscyplinę pracy, przepisy 
BHP i prawa pracy (np. liczne spóźnienia). Szanuje sprzęt i 
wyposażenie zakładu pracy. 

 
 
Niedostateczny 

Uczeń wykazuje brak zainteresowania kształtowaniem 
umiejętności zawodowych oraz pracą w zawodzie. Ma trudności 
w posługiwaniu się terminami związanymi z wykonywaniem 
zwodu. Nie przestrzega dyscypliny pracy, przepisów BHP i prawa 
pracy. Nie szanuje sprzętu i wyposażenia zakładu pracy. Nie 
prowadzi dziennika praktyk zawodowych. 

 


