
ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA im 16 Pułku Piechoty Ziemi 

Tarnowskiej 

Przedmiot: PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zawód: ślusarz     klasa III 

Rok szkolny:  2021/2022 

 

Prowadzący:  mgr Bożena Gałęza 

KRYTERIA  OCENIANIA 

Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 
 Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają poza wymagania na ocenę bardzo 

dobrą 

 Wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i 

specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką 

 Podejmuje wykonywanie zadań dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawę 

programową 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą 

omawianych treści 

 samodzielnie poszukuje informacji z różnych źródeł oraz je selekcjonuje i interpretuje 

 właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska  

 twórczo rozwiązuje problemy 

 umie ocenić otaczającą rzeczywistość społeczno-gospodarczą 

 umie podejmować decyzje, negocjować, osiągać kompromisy 

 

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 rozumie polecenia, instrukcje dotyczące problematyki przedmiotu 

 rozumie omawiane treści  i umie wyjaśnić je innym 

 uogólnia i formułuje wnioski 

 aktywnie uczestniczy na zajęciach 

 zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów 

 poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania 

 wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach tematyką 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a 

ponadto: 

 zna podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje 

 rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach 

 dokonuje porównania poznanych zjawisk 

 poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania 

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce   

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 
 zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu 

 z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia, proste ćwiczenia 

 współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań 

 z pomocą nauczyciela poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane zjawiska 

 

 

Opracowała       Zatwierdził



ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA im 16 Pułku Piechoty Ziemi 

Tarnowskiej 

Przedmiot: DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA W GASTRONOMII 

Zawód:  kucharz  klasa II i III 

Rok szkolny:  2021/2022 

 

Prowadzący:  mgr Bożena Gałęza 

KRYTERIA  OCENIANIA 

Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 
 Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają poza wymagania na ocenę bardzo 

dobrą 

 Wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i 

specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką 

 Podejmuje wykonywanie zadań dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawę 

programową 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą 

omawianych treści 

 samodzielnie poszukuje informacji z różnych źródeł oraz je selekcjonuje i interpretuje 

 właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska  

 twórczo rozwiązuje problemy 

 umie ocenić otaczającą rzeczywistość społeczno-gospodarczą 

 umie podejmować decyzje, negocjować, osiągać kompromisy 

 

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 rozumie polecenia, instrukcje dotyczące problematyki przedmiotu 

 rozumie omawiane treści  i umie wyjaśnić je innym 

 uogólnia i formułuje wnioski 

 aktywnie uczestniczy na zajęciach 

 zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów 

 poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania 

 wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach tematyką 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a 

ponadto: 

 zna podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje 

 rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach 

 dokonuje porównania poznanych zjawisk 

 poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania 

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce   

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 
 zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu 

 z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia, proste ćwiczenia 

 współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań 

 z pomocą nauczyciela poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane zjawiska 

 

 

Opracowała       Zatwierdził



ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA im 16 Pułku Piechoty Ziemi 

Tarnowskiej 

Przedmiot: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zawód:  monter     klasa III 

Rok szkolny:  2021/2022 

 

Prowadzący:  mgr Bożena Gałęza 

KRYTERIA  OCENIANIA 

Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 
 Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają poza wymagania na ocenę bardzo 

dobrą 

 Wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i 

specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką 

 Podejmuje wykonywanie zadań dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawę 

programową 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą 

omawianych treści 

 samodzielnie poszukuje informacji z różnych źródeł oraz je selekcjonuje i interpretuje 

 właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska  

 twórczo rozwiązuje problemy 

 umie ocenić otaczającą rzeczywistość społeczno-gospodarczą 

 umie podejmować decyzje, negocjować, osiągać kompromisy 

 

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 rozumie polecenia, instrukcje dotyczące problematyki przedmiotu 

 rozumie omawiane treści  i umie wyjaśnić je innym 

 uogólnia i formułuje wnioski 

 aktywnie uczestniczy na zajęciach 

 zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów 

 poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania 

 wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach tematyką 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a 

ponadto: 

 zna podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje 

 rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach 

 dokonuje porównania poznanych zjawisk 

 poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania 

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce   

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 
 zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu 

 z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia, proste ćwiczenia 

 współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań 

 z pomocą nauczyciela poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane zjawiska 

 

 

Opracowała       Zatwierdził



ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA im 16 Pułku Piechoty Ziemi 

Tarnowskiej 

Przedmiot: ZARZĄDZANIE SALONEM FRYZJERSKIM 

Zawód: fryzjer     klasa III 

Rok szkolny:  2021/2022 

 

Prowadzący:  mgr Bożena Gałęza 

KRYTERIA  OCENIANIA 

Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 
 Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają poza wymagania na ocenę bardzo 

dobrą 

 Wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i 

specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką 

 Podejmuje wykonywanie zadań dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawę 

programową 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą 

omawianych treści 

 samodzielnie poszukuje informacji z różnych źródeł oraz je selekcjonuje i interpretuje 

 właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska  

 twórczo rozwiązuje problemy 

 umie ocenić otaczającą rzeczywistość społeczno-gospodarczą 

 umie podejmować decyzje, negocjować, osiągać kompromisy 

 

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 rozumie polecenia, instrukcje dotyczące problematyki przedmiotu 

 rozumie omawiane treści  i umie wyjaśnić je innym 

 uogólnia i formułuje wnioski 

 aktywnie uczestniczy na zajęciach 

 zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów 

 poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania 

 wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach tematyką 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a 

ponadto: 

 zna podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje 

 rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach 

 dokonuje porównania poznanych zjawisk 

 poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania 

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce   

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 
 zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu 

 z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia, proste ćwiczenia 

 współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań 

 z pomocą nauczyciela poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane zjawiska 

 

 

Opracowała       Zatwierdził



ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA im 16 Pułku Piechoty Ziemi 

Tarnowskiej 

Przedmiot: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM 

Zawód:  CUKIERNIK   klasa III 

Rok szkolny:  2021/2022 

 

Prowadzący:  mgr Bożena Gałęza 

KRYTERIA  OCENIANIA 

Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 
 Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają poza wymagania na ocenę bardzo 

dobrą 

 Wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i 

specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką 

 Podejmuje wykonywanie zadań dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawę 

programową 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą 

omawianych treści 

 samodzielnie poszukuje informacji z różnych źródeł oraz je selekcjonuje i interpretuje 

 właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska  

 twórczo rozwiązuje problemy 

 umie ocenić otaczającą rzeczywistość społeczno-gospodarczą 

 umie podejmować decyzje, negocjować, osiągać kompromisy 

 

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 rozumie polecenia, instrukcje dotyczące problematyki przedmiotu 

 rozumie omawiane treści  i umie wyjaśnić je innym 

 uogólnia i formułuje wnioski 

 aktywnie uczestniczy na zajęciach 

 zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów 

 poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania 

 wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach tematyką 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a 

ponadto: 

 zna podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje 

 rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach 

 dokonuje porównania poznanych zjawisk 

 poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania 

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce   

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 
 zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu 

 z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia, proste ćwiczenia 

 współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań 

 z pomocą nauczyciela poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane zjawiska 

 

 

Opracowała       Zatwierdził 



 


