PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 (KLASY 4-6) W GDYNI
Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych zostały opracowane
w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni.

1. W każdym semestrze uczeń otrzymuje min. 4 oceny.
2. Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze.
3. Uczeń w ciągu jednego okresu ma prawo do poprawy ocen w terminie i trybie
ustalonym przez nauczyciela. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną.
4. Uczeń traci prawo do poprawy oceny, gdy w trakcie pisania korzystał
z niedozwolonych pomocy lub nie zgłosił się na poprawę w wyznaczonym
terminie (obecność nieusprawiedliwiona).
5. Ocena z kartkówek/ sprawdzianów zależy od liczby uzyskanych punktów
w stosunku do ilości punktów możliwych do uzyskania zgodnie z kryteriami:
-

0-30% - niedostateczny (1)

-

31-40% - dopuszczający (2), 41-50% - dopuszczający+ (2+)

-

51-69% - dostateczny (3), 70%-74% - dostateczny+ (3+)

-

75-84% - dobry (4), 85-87% - dobry+ (4+)

-

88-92% - bardzo dobry (5), 93-94% - bardzo dobry+ (5+)

-

95-100% - celujący (6)
6. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA
WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ WAGI

WAGA 4
Testy, sprawdziany, działalność praktyczna (prace twórcze, ćwiczenia praktyczne),
projekty edukacyjne, wyróżnione prace konkursowe.

WAGA 2
Kartkówki, odpowiedzi ustne, karty pracy.
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WAGA 1
Warsztat pracy ucznia, zeszyt, aktywność i zaangażowanie, umiejętność pracy
w grupie, prace domowe.
7.

Laureaci

konkursów

przedmiotowych

o

zasięgu

wojewódzkim

i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną.
8. Warunkiem umożliwiającym uzyskanie wyższej niż przewidywana okresowa,
roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna jest:
a) proporcjonalnie niższa liczba ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie
spowodowana długotrwałą chorobą (nieobecność usprawiedliwiona).
b) uzyskanie przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny, o którą uczeń się
ubiega (w tym obowiązkowo ze sprawdzianów).

9. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać,
biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony
przez nauczyciela lub tworząc własny projekt pracy po uzgodnieniu z nauczycielem.
10. Oceniając prace twórcze nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
Kryteria oceny prac twórczych:
1/ Zgodność wykonania z projektem
2/ Stopień samodzielnej pracy
3/ Wkład pracy ucznia
4/ Estetykę wykonania
11. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania
domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.
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