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FORMY I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
LICZBA PRZEWIDYWANYCH OCEN I SPRAWDZIANÓW W OKRESIE

Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i uzasadnionej oceny. Ocenie
podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu minimum 4 oceny. Osiągnięcia
ucznia w zakresie wiadomości teoretycznych sprawdzane są podczas lekcji
powtórzeniowych- forma ustna lub pisemna( kartkówka) – z trzech ostatnich lekcji.
Sprawdzeniu poddawane są też: umiejętność posługiwania się narzędziami
technicznymi, efekty pracy( pomysłowość, oryginalność, poprawność, estetyka,
staranność i dokładność), wykazywanie się praktyczną znajomością poszczególnych
zagadnień, komunikowanie się z użyciem języka technicznego.
AKTYWNOŚĆ UCZNIA NA LEKCJI

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bierze aktywny udział w zajęciach,
wykorzystuje poznane wcześniej wiadomości i umiejętności.
Ocenę niedostateczną z aktywności otrzymuje uczeń, który nie bierze udziału w
lekcji, przeszkadza, nie potrafi powtórzyć żadnych przekazywanych wiadomości,
pytany- „nie wie o co chodzi”.
SZANSE UCZNIA NA LEKCJI

Dwa razy w okresie uczeń może nie być przygotowany do zajęć, nie ponosząc za to
żadnych konsekwencji negatywnych ( nie dotyczy sprawdzianu).
Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę ndst. (może wykorzystać „np.”)
Za brak narzędzi, materiałów, przyborów do zajęć technicznych otrzymuje ocenę
ndst.( może wykorzystać „np.”). Jeżeli uczeń nie skończył pracy na lekcji może
dokończyć ją w domu. Do oceny przynosi na następne zajęcia. Jeżeli nie wywiąże
się z tego obowiązku, otrzymuje ndst. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności

ucznia na lekcji, podczas której wykonywane były prace w grupie lub prace
wymagające stosowania specjalnych materiałów,dziecko nie ma obowiązku oddania
pracy do oceny.
NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Po dłuższej nieobecności w szkole uczeń jest zwolniony z odpowiedzi. Zaległości
musi nadrobić na następną lekcję.Jeżeli opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, z
powodu choroby, powinien go napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do
szkoły.
ZASADY POPRAWIANIA WYNIKÓW NIEKORZYSTNYCH

Uczeń może poprawić każdą ocenę . Poprawy dokonuje na następnych zajęciach.
Obok oceny niekorzystnej nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę poprawioną.
Maksymalna ilość poprawianych ocen w każdym z semestrów- dwie oceny.
Termin poprawiania- 1 tydzień od otrzymanej oceny.
KLASYFIKOWANIE

Wszystkie oceny cząstkowe traktowane są jednakowo.
Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciel informuje ucznia i jego
rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu (tryb odwoławczy od
proponowanej oceny rocznej- jak w WSO).
ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z UCZNIAMI I RODZICAMI W SPRAWIE OCEN

Nauczyciel- uczeń:
-ocena jest jawna
-nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny
-nauczyciel motywuje ucznia do pracy
Nauczyciel- rodzic:
-nauczyciel przekazuje informacje o postępach w nauce, o trudnościach i
uzdolnieniach ucznia, wskazówki do pracy z dzieckiem

INNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH
Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad bhp.

Za każdą wartościową pracę dodatkową oraz udział w konkursach technicznych uczeń otrzymuje
ocenę celującą.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu, każdy uczeń jest traktowany indywidualnie. Uwzględnia się jego
możliwości, ocenia chęci, wkład pracy, zaangażowanie i postępy w rozwoju umiejętności
technicznych.
Załącznik 1:
KONTRAKT ucznia z nauczycielem techniki
Uczeń powinien:
1) Przestrzegać zasad Regulaminu Szkoły.
2) Przygotowywać się do lekcji, to znaczy:
 mieć zeszyt, ćwiczenia, niezbędne przybory, materiały i narzędzia
 znać materiał z trzech ostatnich lekcji
3) Uzupełniać nieobecności na lekcji (notatka w zeszycie, praca domowa, praca wytwórcza - po
uzgodnieniu z nauczycielem).
4) Uzupełniać nieobecności na sprawdzianach poprzez napisanie ich lub odpowiedź ustną na najbliższej
lekcji - po uzgodnieniu z nauczycielem.
Uczeń ma prawo:
-Dwa razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie bez wpływu na ocenę okresową.
 należy zrobić to na początku lekcji
 nie zwalnia ono z zapowiedzianych sprawdzianów
 brak pracy domowej oraz brak ćwiczeń lub zeszytu są równoznaczne z nieprzygotowaniem
Każde kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
-Poprawić niezadowalającą ucznia ocenę w terminie jednego tygodnia od jej wystawienia w formie
uzgodnionej z nauczycielem – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w czasie poprawy jest „bardzo
dobry”.
Uczeń może otrzymać ocenę za:








Aktywność na zajęciach
Prace wytwórcze
odpowiedź ustną
sprawdziany i testy (zawsze zapowiadane wcześniej)
prace domowe
udział w konkursach
prace dodatkowe

nauczyciel techniki - ……………………………….

PODPIS UCZNIA………………..…...……...

