




c. zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń,
d. obserwacja pracy uczniów,
e. formy pisemne: kartkówki, sprawdziany, (ocena z kartkówek niezapowiedzianych
nie podlega poprawie),
f. zadania domowe.

KRYTERIA USTALANIA OCENY
1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę:
 a. samodzielność pracy,
 b. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP,
 c. organizacja pracy,
 d. ład i porządek na stanowisku pracy,
 e. sprawność w posługiwaniu się narzędziami,
 f. oszczędne gospodarowanie materiałami,
 g. estetyka wykonanej pracy.
2. Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę:
 a. spójność merytoryczna i językowa wypowiedzi,
 b. zastosowanie właściwego języka przedmiotu,
 c. dbałość o poprawność użycia języka ojczystego,
 d. prawidłowość i estetyka wykonanych rysunków.
3. Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę:
 a. pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo,
 b. samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy,
 c. różnorodność zastosowanych materiałów i technik.
OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA – KRYTERIA W SZEŚCIOSTOPNIOWEJ
SKALI OCEN
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje zadania
samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował
wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny ze
sprawdzianów, a podczas wykonywania zadań praktycznych bezpiecznie posługuje się
narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły
samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym.
Ponadto uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania
techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej
pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co
najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie
dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.
Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale
podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych
osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na
stanowisku pracy nie zachowuje porządku.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania
zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania.
Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje
niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.
Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności
niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje
zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe
obowiązki szkolne.

UMOWY I UZGODNIENIA
1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji z powodów osobistych, ale musi to
być udokumentowane w dzienniczku przez rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Brak zeszytu, podręcznika, wykazanie się nieprzygotowaniem może zostać
ukarane znakiem „minus”, uzyskanie przez ucznia 3x znaku „minus” jest
równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Nauczyciel ma prawo
wystawić uczniowi ocenę niedostateczną za niewykonanie pracy na lekcji.
3. Duża aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać
nagrodzona oceną bardzo dobrą lub znakiem „plus”, 3x „plus” powoduje
uzyskanie oceny bardzo dobrej.
4. Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych pozwala uzyskać ocenę
bardzo dobry za udział, a ocenę celującą za zajęcie miejsca punktowanego lub
wyróżnienia.
5. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłosić nauczycielowi wszelkie
przeciwwskazania do czynnego udziału w lekcjach.
6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z zapowiedzianej kartkówki,
sprawdzianu ma prawo do poprawy w ciągu dwóch tygodni od dnia wpisania
oceny do dziennika przez nauczyciela. Ocena z kartkówek niezapowiedzianych nie
podlega poprawie.
7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracowni technicznej, w
przypadku jego łamania może być ukarany znakiem „minus” lub w skrajnych
przypadkach otrzymaniem oceny niedostatecznej.

