SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
ZAJĘCIA TECHNICZNE / TECHNIKA kl. 4-6
Rok szkolny 2018/2019
Ilość ocen możliwych do uzyskania przez uczniów w ciągu semestru:
Test

1 – test sprawdzający wiadomości i umiejętności z wychowania komunikacyjnego w klasie 4.
Uczeń, który uzyskał min 80% punktów, nie musi podchodzić do części teoretycznej na kartę rowerową.

Kartkówki

1-2 (z trzech ostatnich lekcji)

Odpowiedzi ustne

Dowolna ilość- w zależności od wagi odpowiedzi: ocena lub „+” za każdą dobrą odpowiedź (za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę
bardzo dobrą, 5 minusów – ocena niedostateczną)

Prace wytwórcze

1-3 * Ćwiczenia praktyczne (w miarę możliwości) są oceniane bezpośrednio po zakończeniu zajęć. W przypadku dokończenia
pracy przez ucznia w domu – uczeń jest zobowiązany przedstawić pracę do oceny na następnych zajęciach.
Przekroczenie terminu oddania obligatoryjnego ćwiczenia spowoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej za wykonaną
pracę.

Zadania domowe

Dowolna ilość Ocena dokonywana na bieżąco, wybiórczo w stosunku do poszczególnych tematów. Uczeń może zgłosić 2 bz na
semestr, za każde następne otrzymuje ocenę niedostateczną

Nieprzygotowanie ucznia
do zajęć

2 za każde następne np. uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

Wykonywanie prac
dodatkowych

0-2

Zaangażowanie

Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych / techniki w szczególności jest brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przestrzeganie BHP i regulaminu lekcji

(np. ucznia do zajęć: brak zeszytu, nieuzupełniony zeszyt, brak zadanych materiałów, nieprzygotowanie merytoryczne do zajęć)
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W przypadku oceniania punktowego obowiązują następujące zasady przeliczenia punktów na oceny (zgodnie ze statutem szkoły):
Ocena
Celująca (6)
Bardzo dobra (5)
Dobra (4)
Dostateczna (3)
Dopuszczająca (2)
Niedostateczna (1)

Ilość punktów
100%
≥ 90%
≥76%
≥ 51%
≥ 31%
≤ 30%

Ocena z techniki nie jest średnią ważoną wszystkich ocen, a oceny cząstkowe nie mają wag.
Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
1. Uczeń, ma możliwość poprawienia oceny zgodnie z kryteriami ocen, w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania (jeżeli uczeń jest nieobecny
podczas wystawienia oceny czas ten jest liczony od momentu przyjścia ucznia do szkoły). Jeżeli nie spełni powyższego warunku nie będzie
miał możliwości poprawienia tej oceny.
2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki, testu, pracy na komputerze tylko jeden raz. Poprawa ta jest dobrowolna.
3. Oceny poprawiane są w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Dopuszcza się możliwość ustnej poprawy oceny.
4. Jeżeli uczeń jest nieobecny tylko jeden dzień, to jest on zobowiązany uzupełnić braki oraz uzupełnić zadanie domowe na następne zajęcia.
Przy dłuższej nieobecności uczeń ma tydzień na uzupełnienie braków od momentu przyjścia do szkoły. W szczególnych wypadkach termin
może być przedłużony po ustaleniu z nauczycielem.
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