PRZEDMIOTOWE OCENIANIE
Z TECHNIKi
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
ul. Katowicka 35, 45-061 Opole
Podstawa prawna:

wiadomości i umiejętności z lekcji,
Zasady oceniania:



Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,
64, 195, 668 i 1010)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Podstawowym celem systemu oceniania z Techniki
jest motywowanie ucznia do samodzielnego rozwoju i
aktywności pozwalającej poznać mu jego własny potencjał
intelektualny i zdolności, pomoc w kształtowaniu
pozytywnej samooceny poprzez docenianie jego wysiłku i
umiejętności oraz weryfikacja wiedzy przez umiejętność
praktycznego stosowania jej w życiu.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega
na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z
podstawy programowej i realizowanych w szkole
programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz
formułowaniu oceny.
Ocenianie ma na celu:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego
rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i
nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w
uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,












uczeń ma obowiązek systematycznego i
estetycznego
prowadzenia
zeszytu
przedmiotowego, który podlega ocenie,
uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do
lekcji, każde nieprzygotowanie zostaje wpisane do
dziennika „npdata(przyczyna)”, pierwsze „np. jest
bez konsekwencji, natomiast każde kolejne
nieprzygotowanie skutkuje wpisaniem oceny
niedostatecznej,
za zgłoszony lub niezgłoszony przed lekcją brak
zeszytu, podręcznika, zadania, materiałów lub
przyborów uczeń otrzymuje „np”,
sprawdziany lub testy będą zapowiadane z
tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane w ciągu
dwóch tygodni od ich przeprowadzenia,
czas trwania sprawdzianu lub testu wynosi jedną
jednostkę lekcyjną,
sprawdziany, testy lub kartkówki oceniane są na
podstawie liczby uzyskanych punktów, według
następujących zasad:



a) 100% - 95%: ocena celująca
b) 94% - 85%: ocena bardzo dobra
c) 84% - 75%: ocena dobra
d) 74% - 50%: ocena dostateczna
e) 49% - 35%: ocena dopuszczająca
f) 34% - 0%: ocena niedostateczna



prace pisemne z materiału bieżącego tzw.
kartkówki, obejmować będą trzy ostatnie tematy
lekcyjne i nie będą zapowiadane,
każdy uczeń ma prawo do otrzymania
dodatkowych ocen za udział w konkursach
przedmiotowych, za przygotowanie referatu na
temat określony przez nauczyciela lub za
wykonanie pracy według własnego projektu (po
uzgodnieniu z nauczycielem),
nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od
obowiązku uzupełnienia notatek z lekcji,
odrobienia zadania domowego oraz opanowania









uczeń otrzymuje „+” „(plus)”z aktywności na
lekcji za:
a) właściwe i szybkie rozwiązywanie bieżącego
problemu,
b) podejmowanie merytorycznej dyskusji,
c) szybkość i trafność spostrzeżeń,
d) dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
e) wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub
umiejętnościami,
f) pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i
umiejętności technicznych,
uczeń otrzymuje „-” „(minus) z braku aktywności
na lekcji za:
a) zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z
realizowanym tematem
b) odmawianie pracy na lekcji,
c) niszczenie prac kolegót, itp.,
d) nieprzestrzeganie regulaminu pracowni i zasad
BHP;
sposób przeliczania „+” i „-” na oceny
a) cztery „+” to ocena bardzo dobra,
b) trzy „+” i jeden „-” to ocena dobra,
c) dwa „+” i dwa „-” to ocena dostateczna,
d) jeden „+” i trzy „-” to ocena dopuszczająca,
e) cztery „-” ocena niedostateczna
w ocenie uczniów z dysfunkcjami uwzględnione
zostają zalecenia poradni.
sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe,
uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie lub
kartkówce pisze go w terminie ustalonym z
nauczycielem, ale nie później, niż dwa tygodnie po
powrocie do szkoły, nienapisanie sprawdzianu lub
kartkówki w wyżej podanym terminie skutkuje
wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.
ucieczka ze sprawdzianu powoduje wystawienie
oceny niedostatecznej, którą uczeń nie może
poprawić,
ocena negatywna (niedostateczna) uzyskana ze
sprawdzianu lub kartkówki może być przez ucznia
poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych
wcześniej z nauczycielem, jednak nie później niż








dwa tygodnie po oddaniu sprawdzianu lub
kartkówki,
poprawa sprawdzianu jest dobrowolna,
uczeń ma prawo do poprawy oceny negatywnej
(niedostatecznej) jeden raz, poprawiona ocena jest
odnotowana w dzienniku obok uzyskanej
wcześniej oceny, mają one wpływ na wystawianą
ocenę na półrocze i koniec roku.
uczeń ma obowiązek wykonania i poddania ocenie
każdej pracy realizowanej na lekcjach podczas jego
nieobecności, w terminie ustalonym z
nauczycielem, ale nie później niż dwa tygodnie po
powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez
nauczyciela.
w sytuacji nauczania zdalnego uczeń ma
obowiązek wykonać i przesłać wszystkie zadane
prace w ciągu tygodnia od ich zadania, jeżeli po
pierwszym tygodniu nauczyciel nie otrzyma pracy
wpisuje „bz”, jeżeli po upływie drugiego tygodnia
nauczyciel nie otrzyma pracy wpisuje ocenę
niedostateczną, przesłanie pracy w tygodniu
trzecim lub kolejnym traktowane jest jako poprawa
oceny niedostatecznej, odnotowane w dzienniku
„bz”, 1, pozostają i mają wpływ na wystawianą
ocenę na półrocze lub koniec roku

Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego:
 oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o
wszystkie oceny bieżące wystawione z
uwzględnieniem średniej ważonej:
◦ Wartość średniej ważonej od 1,00 do
1,60 – ocena niedostateczna,
◦ Wartość średniej ważonej od 1,61 do
2,60 – ocena dopuszczająca,
◦ Wartość średniej ważonej od 2,61 do
3,60 – ocena dostateczna,
◦ Wartość średniej ważonej od 3,61 do
4,60 – ocena dobra,
◦ Wartość średniej ważonej od 4,61 do
5,60 – ocena bardzo dobra,
 Waga ocen:
sprawdzian – waga 5,
kartkówka, odpowiedź – waga 4,

zad. domowe, praca zdalna – waga 3,
aktywność – waga 2,




nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych
ocenach zgodnie z terminem zawartym w WO
ocena śródroczna i roczna z techniki zostaje
wpisana do dziennika przed radą klasyfikacyjną
zgodnie z terminem zawartym w WO
uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną
niedostateczną jest zobowiązany do uzupełnienia
braków z pierwszego półrocza w ciągu pierwszych
dwóch tygodni drugiego półrocza.

Sposoby informowania rodziców:
 nauczyciel informuje rodziców (prawnych
opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach
poprzez wpisywanie ocen do dziennika oraz
podczas zebrań okresowych dla rodziców według
harmonogramu ustalonego corocznie w szkole,
 w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel
poprzez wychowawcę klasy zaprasza rodziców
(prawnych opiekunów) do szkoły i przedstawia
problem.

Zapoznałem/am się z przedmiotowym systemem
oceniania

…..............................
data

….............................
podpis ucznia

Zapoznałem/am się z przedmiotowym systemem
oceniania

…..............................
data

….............................
podpis rodzica

