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Zasady ogólne 

 

Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

systematycznego przygotowywania się do zajęć. 

 

Uczeń jest zobowiązany do noszenia na każdą lekcje uniform roboczy (ferszalunek) atestowany          

tj: (buty ochronne, spodnie, oraz bluza). 

 

Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić na początku lekcji, że jest nieprzygotowany do zajęć,      

nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych. 

 

Uczeń jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania i stosowania się do przepisów BHP i 

P.POŻ na zajęciach, a każde zagrożenie zdrowia lub mienia winien zgłaszać nauczycielowi. 

 

 

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się w następujących formach: 

 

1. Wypowiedzi ustne obejmujące nie więcej niż 3 jednostki tematyczne (nie dotyczy to 

umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej do danego przedmiotu, które 

są niezbędne do opanowania bieżącego materiału). 

2. Wykonanie zadań, ćwiczeń, które uczeń wykonuje ustnie bądź podczas wykonywanych zadań 

praktycznych wskazanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne. 

3. Ćwiczenia w formie przykładów, zadań lub projektów. 

4. Prace dodatkowe, w tym zadania będące inspiracją ucznia wzbogacające wyposażenie 

dydaktyczne z zakresu budownictwa w tym możliwe również referaty. 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

1) posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania 

poszczególnych robót, 

2) dobrać materiały budowlane, narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót murarskich i tynkarskich, 

3) posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem stosowanym w robotach murarskich i 

tynkarskich, 

4) przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie, 

5) wykonywać ściany działowe, nośne, słupy i kominy, 

6) wykonywać nadproża i sklepienia, 

7) osadzać stolarkę i ślusarkę budowlaną, 



8) wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne, 

9) licować wymurowane i otynkowane ściany, 

10) przestrzegać zasad magazynowania, składowania i transportu materiałów oraz wyrobów 

stosowanych w robotach murarskich i tynkarskich, 

11) wykonywać przedmiary i obmiary robót oraz pomiary inwentaryzacyjne, 

12) weryfikować jakość wykonywanych robót, 

13) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, 

14) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, 

15) stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz 

ochrony danych osobowych, 

16) posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.  

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

 

 

Ocenę celujący (6) otrzymuję uczeń, który: 

• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry 

• prezentuje wiedzę i umiejętności poszerzone w stosunku do treści określonych w programie 

nauczania przedmiotu w danej klasie opisane j. w. w szczegółowych wymaganiach 

edukacyjnych, 

• ponadto posiada wiedzę i umiejętności nabyte poprzez: 

− przygotowanie się do konkursów przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych, 

− samodzielną pracę dodatkową, 

− aktywny udział w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

 

Ocenę bardzo dobry (5) otrzymuję uczeń, który: 

• spełnia wymagania na ocenę dobry, 

• w pełni opanował wiedzę i umiejętności określane w programie nauczania przedmiotu w danej 

klasie opisane j. w. w szczegółowych wymaganiach edukacyjnych, 

• potrafi w pełni samodzielnie formułować wypowiedzi, analizować je, wyciągać z nich wnioski, 

• potrafi w pełni samodzielnie wykonywać złożone ćwiczenia i zadania. 

 

Ocenę dobry (4) otrzymuję uczeń, który: 

• spełnia wymagania na ocenę dostateczny, 

• opanował wiedzę i umiejętności określane w programie nauczania przedmiotu w danej klasie 

opisane j. w. w szczegółowych wymaganiach edukacyjnych, 

• potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi, analizować je, 

• potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania o średnim stopniu trudności. 

 

Ocenę dostateczny (3) otrzymuję uczeń, który: 

• spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, 

• opanował w sposób podstawowy wiedzę i umiejętności określane w programie nauczania 

przedmiotu w danej klasie opisane j. w. w szczegółowych wymaganiach edukacyjnych, 

• potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela formułować podstawowe wypowiedzi i wykonywać 

podstawowe ćwiczenia i zadania. 

 

Ocenę dopuszczający (2) otrzymuję uczeń, który: 

• w ograniczonym zakresie opanował podstawową wiedzę i umiejętności określane w programie 

nauczania przedmiotu w danej klasie opisane j. w. w szczegółowych wymaganiach 

edukacyjnych, ale nie uniemożliwiają mu one dalszej nauki, 



• potrafi przy pomocy nauczyciela formułować proste wypowiedzi i wykonywać proste ćwiczenia 

i zadania. 

 

Oceny śródroczne i roczne ustala się na podstawie ocen bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem 

ocen ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych. 

 

Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana na warunkach ustalonych w Statucie 

Szkoły. 

 

 

 


