Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny ze Statutem Szkoły i
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Nauczyciel we wrześniu informuje rodziców i uczniów o wymaganiach
edukacyjnych, sposobach sprawdzania i oceniania wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania.
Rolą nauczyciela jest udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu
informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz udzielanie wskazówek
do samodzielnego planowania własnego rozwoju
I. KONTRAKT Z UCZNIAMI.
1) Ocenie podlegają takie formy aktywności ucznia jak: odpowiedź ustna, sprawdzian, praca
wytwórcza, zeszyt, test na kartę rowerową, prace domowe itp.
2) Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny.
3) Sprawdziany, prace praktyczne i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
4) Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, to powinien go odbyć
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
5) Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu na następnych zajęciach lub w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
6) Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria
pozostają takie same.
7) Krótkie sprawdziany teoretyczne mogą obejmować materiał z ostatniego
omawianego działu.
8) Uczniowie nieobecni na ostatnich np. jednej, dwóch, trzech lekcjach mają dwa
tygodnie czasu na zaliczenie zadań praktycznych oraz uzupełnienie tematów w zeszycie; w
przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin
zaliczenia.
9) Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
10) Każdy uczeń ma prawo do uzyskania oceny za zadania dodatkowe, wykraczające poza
program. Prace te, muszą być wykonane samodzielnie. Jeżeli praca nasuwa wątpliwości co
do samodzielności jej wykonania, nauczyciel ma prawo jej nie ocenić.
11) Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy
sprawdzianów).
12)Uczeń może otrzymać ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
13) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie
szkoły, udziela informacji o tym co zrobił uczeń dobrze i jak powinien się dalej uczyć, by
osiągać lepsze wyniki w nauce oraz udziela wskazówek do samodzielnego planowania
własnego rozwoju
14) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel udostępnia uczniowi podczas
zajęć lekcyjnych, a za pośrednictwem ucznia udostępnia jego rodzicom (prawnym
opiekunom), niezwłocznie po dokonaniu oceny.
Sposób udostępniania:
- sprawdziany (kartkówki) są oddawane uczniom do domu,
- prace klasowe, uczeń zabiera do domu i obowiązkowo podpisane przez rodziców
(prawnych opiekunów) oddaje nauczycielowi na następnej lekcji ,
- prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, rodzic ma
prawo wglądu do pracy klasowej na terenie szkoły podczas zebrań, dni otwartych oraz w
uzgodnionym wcześniej z nauczycielem przedmiotu terminie.

Informacja zwrotna:
1. Nauczyciel – uczeń:
a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
b) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju:
- wskazuje dodatkową lekturę - pomaga w przygotowaniu się do konkursów,
- przydziela prace wykraczające poza program nauczania i wymagające wykorzystania
wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów i źródeł,
c) motywuje do dalszej pracy:
- uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej
oceny,
- uświadamia ucznia, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia,
- udziela pochwał wobec klasy, wychowawcy i rodziców,
- zachęca do wykonywania prac dodatkowych, zgodnych z możliwościami ucznia
- mobilizuje do poprawy ocen.
2. Nauczyciel – rodzic:
a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce,
c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
d) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
e) daje wskazówki do pracy z uczniem,
f) udostępnia do wglądu kartkówki, prace klasowe ucznia.
3. Nauczyciel-rodzic –uczeń:
- konsultacje indywidualne.
II. KRYTERIA DO SPEŁNIENIA DLA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY.
Ocena celująca:
Uczeń jest obecny na wszystkich zajęciach z przedmiotu w danym semestrze, lub ma
usprawiedliwione nieobecności wskutek choroby.
Opanował wszystkie treści przewidziane i zrealizowane na zajęciach z przedmiotu.
Wiadomości ucznia wykraczają w znacznym stopniu poza treści realizowane na
zajęciach, oraz wiadomości zdobyte przez pozostałych uczniów biorących udział w zajęciach.
Zaliczył wszystkie sprawdziany i ćwiczenia przeprowadzone na zajęciach na ocenę
bardzo dobrą lub celującą.
Wykonał wszystkie prace praktyczne i rysunki techniczne bez problemów i w terminie
przedstawił do oceny.
Oceny ze wszystkich prac praktycznych i rysunków mają średnią powyżej 5,0.
Wykazuje się sumiennością i obowiązkowością w trakcie zajęć, w odrabianiu prac
domowych, prowadzeniu zeszytu przedmiotowego, wykonywaniu prac praktycznych
i rysunków.
Aktywnie pomaga kolegom podczas pracy na zajęciach.
Bierze udział w dodatkowych zajęciach z zakresu ruchu drogowego oraz udział w Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego lub konkursach tematycznych.
Ocena bardzo dobra:
Uczeń jest obecny na wszystkich zajęciach z przedmiotu w danym semestrze, lub ma
usprawiedliwione nieobecności wskutek choroby.
Opanował wszystkie treści przewidziane i zrealizowane na zajęciach z przedmiotu.
Zaliczył wszystkie sprawdziany i ćwiczenia przeprowadzone na zajęciach na ocenę
dobrą lub bardzo dobrą, z przewagą ocen bardzo dobrych.

Wykonał wszystkie prace praktyczne i rysunki techniczne bez problemów i w terminie
przedstawił do oceny.
Oceny z wszystkich prac praktycznych i rysunków mają średnią powyżej 4,5.
Wykazuje się sumiennością i obowiązkowością w trakcie zajęć, w odrabianiu prac
domowych, prowadzeniu zeszytu przedmiotowego.
Aktywnie pomaga kolegom podczas pracy w grupach na zajęciach.
Nie ma problemów z wykonaniem objaśnionych zadań i ćwiczeń w trakcie zajęć.
Ocena dobra:
Uczeń jest obecny na wszystkich zajęciach z przedmiotu w danym semestrze, lub ma
usprawiedliwione nieobecności wskutek choroby.
Opanował w stopniu zadowalającym treści przewidziane i zrealizowane na zajęciach z
przedmiotu.
Zaliczył wszystkie sprawdziany i ćwiczenia przeprowadzone na zajęciach na ocenę
dostateczną lub dobrą, z przewagą ocen dobrych.
Wykonał wszystkie prace praktyczne i rysunki techniczne bez problemów i w terminie
przedstawił do oceny.
Oceny z wszystkich prac praktycznych i rysunków mają średnią powyżej 4,0.
Wykazuje się sumiennością i obowiązkowością w trakcie zajęć, w odrabianiu prac
domowych, prowadzeniu zeszytu przedmiotowego. Praca ucznia nie budzi większych
zastrzeżeń.
Uczestniczy aktywnie w zajęciach, jest zainteresowany prowadzącymi zajęciami.
Nie ma problemów z wykonaniem objaśnionych zadań i ćwiczeń w trakcie zajęć.
Potrafi wykonać zadania pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Ocena dostateczna:
Opanował treści przewidziane i zrealizowane na zajęciach z przedmiotu w stopniu
podstawowym.
Zaliczył wszystkie sprawdziany i ćwiczenia przeprowadzone na zajęciach na ocenę
dopuszczającą lub dostateczną, z przewagą ocen dostatecznych.
Wykonał wszystkie prace praktyczne i rysunki techniczne bez większych problemów.
Oceny z wszystkich prac praktycznych i rysunków mają średnią powyżej 2,5.
Prowadzi zeszyt przedmiotowy. Praca ucznia nie budzi większych zastrzeżeń.
Jest zainteresowany prowadzonymi zajęciami.
Potrafi wykonać zadania pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Ocena dopuszczająca:
Opanował na poziomie koniecznym treści przewidziane i zrealizowane na zajęciach z
przedmiotu.
Zaliczył wszystkie sprawdziany i ćwiczenia przeprowadzone na zajęciach na ocenę
niedostateczną lub dopuszczającą, z przewagą ocen dopuszczających.
Prowadzi zeszyt przedmiotowy. Praca ucznia budzi zastrzeżenia.
Nie wykonał wszystkich prac praktycznych i rysunków technicznych.
Oceny z prac praktycznych i rysunków mają średnią powyżej 2,0.
W trakcie zajęć próbuje wykonywać samodzielnie ćwiczenia, stara się korzystać
z pomocy nauczyciela i kolegów.
Potrafi wykonać zadania pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia
i z pomocą kolegów.
Ocena niedostateczna:
Uczeń nie opanował treści przewidzianych i zrealizowanych na zajęciach z przedmiotu.
Zaliczył wszystkie sprawdziany i ćwiczenia przeprowadzone na zajęciach na ocenę

niedostateczną lub dopuszczającą, z przewagą ocen niedostatecznych.
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. Praca ucznia budzi duże zastrzeżenia.
Nie wykonał prac praktycznych i rysunków technicznych.
Oceny z prac praktycznych i rysunków mają średnią poniżej 2,0.
W trakcie zajęć nie próbuje wykonywać samodzielnie ćwiczeń, nie stara się korzystać
z pomocy nauczyciela i kolegów.
Nie potrafi wykonać zadań pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia
i z pomocą kolegów.

XIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne u ucznia, u których stwierdzono deficyty
rozwojowe.
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