Zajęcia techniczne - PSO
Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych będzie przede wszystkim brany pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki przedmiotu. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych
ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się
poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien się dalej uczyć.

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny:
Każdy uczeń, aby uzyskać ocenę pozytywną w 1 i 2 semestrze musi spełnić
następujące wymagania:





systematycznie chodzi na zajęcia lekcyjne
prowadzi zeszyt przedmiotowy, którego posiadanie jest obowiązkowe
otrzymanie oceny niedostatecznej lub dopuszczającej w I semestrze wyklucza
otrzymanie oceny dobrej i wyższej w drugim semestrze
wykonuje czynności podane przez nauczyciela.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, gdy:






nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych
niezbędnych do dalszego kształcenia
pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać podstawowych poleceń
nie używa prostych narzędzi i przyborów,
nie interesuje się przedmiotem
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:







ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego
kształcenia; posiada minimum wiedzy
przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać zadania o niewielkim stopniu
trudności
posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami
wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania
nie korzysta z różnych źródeł informacji



prowadzi dokumentację niesystematycznie
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:








opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w programie
rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności
poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami, urządzeniami
wymaga kierowania, wykazuje trudności w organizowaniu pracy,
rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
prowadzi dokumentację niestarannie
Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:












w dużym stopniu opanował treści i umiejętności zawarte w programie
rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne
wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela
sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania technicznej
zna i stosuje zasady bhp
poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
czasami korzysta z różnych źródeł informacji
systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację
bierze udział w konkursach
Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:













opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonej w programie nauczania
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne
prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć
bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji zadań zespołowych, umie pokierować
grupą rówieśników
ambitnie realizuje zadania indywidualne
jest świadomy zasad bhp podczas pracy
bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne
poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami
cechuje się systematycznością, konsekwencją działania
potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i źródeł informacji do
rozwiązywania zadań na zajęciach technicznych




wzorowo prowadzi dokumentacje
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych zajmując czołowe miejsca
na poszczególnych etapach szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych
Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:










posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych zajmując czołowe miejsca na
rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji
twórczo rozwija własne uzdolnienia
śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach
wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy stosując rozwiązania
nietypowe
potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych

OCENIANIU PODLEGAJĄ:
1. Wiedza i umiejętności ucznia.
2. Poniższe obszary aktywności ucznia:
- Poruszanie się w języku przedmiotu.
- Wykonywanie zadań praktycznych.
- Aktywność na lekcjach.
- Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
- Samodzielna praca na lekcjach.
- Wkład pracy (postępy) ucznia.
3. Dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.
4. Działalność pozalekcyjna ucznia na (olimpiady, konkursy, zajęcia dodatkowe).
NARZĘDZIA POMIARU
a) Formy ustne: odpowiedzi, aktywność na lekcjach

Nauczyciel ma prawo nagradzać ucznia plusami za wypowiedzi ustne i inne
formy pracy związane z przedmiotem. Uzyskanie przez niego pięciu plusów jest
równoznaczne z wystawieniem oceny bardzo dobrej.
b) Formy pisemne: test, sprawdzian, kartkówka (z trzech ostatnich tematów, może być niezapowiedziana), referaty, efekty pracy zespołowej.
W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną
na oceny cyfrowe wg kryteriów:







ocena niedostateczna
ocena dopuszczająca
ocena dostateczna
ocena dobra
ocena bardzo dobra

0 – 29%
30 – 50%
51 – 75%
76 – 90%
91 – 100%

c) Formy praktyczne: ćwiczenia praktyczne.
d) Zeszyt przedmiotowy




Systematyczność prowadzenia notatek oraz sposób udzielenia odpowiedzi na
pytania.
Treść merytoryczna.
Walory estetyczne (prowadzony długopisem lub piórem i czytelnie, bez
powyrywanych stron oraz jakichkolwiek zapisków niezwiązanych z
przedmiotem).

Zasady poprawiania ocen:
1. Sprawdziany teoretyczne, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma
prawo poprawić na następnej lekcji od informacji o wyniku. Do dziennika obok
oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną, a ocena z poprawy
jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej.
2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub
zaliczenia odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.
3. Oceny uzyskane z kartkówek nie podlegają poprawie.
4. Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawiania ocen jeżeli:
 stwierdzi się nieuczciwość ucznia (odpisywanie, zmiana grupy na sprawdzianie,
wykorzystywanie cudzych prac jako własnych, np.: kopiowanie informacji z



Internetu, odpisywanie zadań domowych, a także odrabianie prac domowych w
szkole) - nauczyciel wystawia wówczas uczniowi ocenę niedostateczną bez
możliwości jej poprawienia,
zostanie mu udowodnione inne rażące zaniedbanie obowiązków uczniowskich
– w tym nagminne łamanie zasad regulaminu szkoły i pracowni.

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologicznopedagogiczne
1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej
o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z
orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.
2. Uczniowie posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas
prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.
3. Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać
kartkówki i sprawdziany ustnie.
4. Uczniowie z opinią o dostosowaniu wymagań realizują zadania na miarę swoich
możliwości. Na sprawdzianach otrzymują zadania adekwatne do tych
realizowanych na lekcji. Punkty uzyskane ze sprawdzianów i kartkówek
przeliczane mogą być na stopnie według nieco obniżonej skali.
Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznajemy uczniów z PSO.
2. Wymagania i kryteria oceniania są dostępne na internetowej stronie szkoły.
3. Nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania podczas
indywidualnych spotkań, ponadto przekazuje informacje o aktualnym stanie
rozwoju i postępów w nauce, dostarcza informacji o trudnościach w nauce oraz
uzdolnieniach ucznia, daje wskazówki do pracy z uczniem, informuje
wychowawcę klasy lub dyrektora o aktualnych osiągnięciach uczniów oraz
sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.
4. Oceny cząstkowe są jawne, oparte na opracowanych kryteriach.
5. Sprawdzone i ocenione prace są przedstawiane podczas lekcji.
6. Prace pisemne uczniów są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku
szkolnego,
7. Prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu, rodzice zaś otrzymują do
wglądu na życzenie.

