Przedmiotowy System Oceniania
z zajęć technicznych
w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie
I. Podstawa prawna
Przedmiotowy system oceniania zajęć technicznych w gimnazjum opracowany został w oparciu o:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz.
2046).
2. Podstawę programową z zajęć technicznych w gimnazjum.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie.
II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki
Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum w oparciu o zajęcia techniczne autorstwa
Urszuli Białki wyd. OPERON.
III. Cele ogólne oceniania
- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć technicznych
i postępach w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu zdolności technicznych,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania,
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
IV. Zasady bieżącego oceniania uczniów:

















na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary:
aktywność na lekcjach,
prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,
zadania dodatkowe,
odpowiedzi ustne,
testy,
zadania domowe,
przy gotowanie uczniów do zajęć,
ocena zależy od tego, czy uczeń zrealizował wymagania na dany stopień, od sposobu
rozwiązywania zadań, prezentacji rozwiązania, estetyki i systematyczności,
uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu
przedmiotowego, który również podlega ocenie,
po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji,
w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji jeden raz, bez
podania powodu,
za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minusa,
za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną,
sprawdziany (testy) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane w ciągu
dwóch tygodni,
sprawdziany są oceniane na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących
zasad przeliczania:
0 – 29 % punktów ocena niedostateczna,
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49 % punktów ocena dopuszczająca,
74 % punktów ocena dostateczna,
89 % punktów ocena dobra,
96 % punktów ocena bardzo dobra,
100 % punktów ocena celująca.

 prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie
będą zapowiadane we wcześniejszym terminie,
 przy realizacji zadań będą oceniane:
- przedstawienie rozwiązania problemu w postaci planu działania, schematu,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy,
 każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za udział w konkursach, przygotowanie
referatu na temat określony przez nauczyciela lub stworzenie własnego projektu pracy (po
uzgodnieniu z nauczycielem),
 nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania domowego oraz
opanowania wiadomości i umiejętności, które były tematem lekcji.
V. Zasady oceniania aktywności na lekcjach:
Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
 poprawne i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
 przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji,
 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
 pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
 wykonanie pomocy do pracowni.
Uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
 zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,
 wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 niszczy prace kolegów,
 nie przestrzega regulaminu pracowni.
VI. Ocenianie uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej:
 nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,
u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
programowym, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub opinią lekarza specjalisty;
 w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, takie jak:
- wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie ćwiczeń praktycznych,
- możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
- konieczność odczytania na głos poleceń otrzymywanych przez innych uczniów tylko
w formie pisemnej,
- branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego
walorów estetycznych,
- możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca
klasowa lub sprawdzian),
- podczas odpowiedzi ustnych – zadawanie większej liczby prostych pytań zamiast
jednego złożonego,
- obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
- udzielanie pomocy przy przygotowywaniu pracy dodatkowej.
VI. Skala ocen
 celująca
 bardzo dobra
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VII. Wymagania na poszczególne oceny
Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
 biegle posługuje się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,
a jego wiedza znacznie wykracza po za program nauczania,
 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
 systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,
 twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,
 racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach,
 stosuje rozwiązania nietypowe,
 biegle i właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia,
 wykonuje dokumentację dotyczącą ciekawych rozwiązań technicznych.
Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
 opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania,
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
 prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć,
 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
 ambitnie realizuje zadania indywidualne,
 bardzo chętnie i często przedstawia swoje zainteresowania techniczne,
 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz je stosuje,
 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy,
 sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
 charakteryzuje go systematyczność, konsekwencja działania,
 systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,
 systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację,
 właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia,
 bierze udział w konkursach przedmiotowych.
Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
 nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania,
 rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
 dobrze wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela,
 sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz je stosuje,
 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy,
 poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
 właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia,
 czasami korzysta z różnych źródeł informacji,
 systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację.
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
 opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania,
 rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami,
 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich podstawowe cechy,
 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
 rzadko korzysta z różnych źródeł informacji,
 systematycznie prowadzi dokumentację, jednak nie zawsze poprawnie.
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
 ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania,








rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami,
w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia,
ma trudności ze zorganizowaniem pracy, wymaga kierowania,
nie korzysta z żadnych źródeł informacji,
prowadzi dokumentację nie systematycznie i niestarannie.

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
 nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania,
 nie jest w stanie rozwiązać najprostszych zadań,
 nieumiejętnie używa prostych narządzi i przy borów,
 nie posługuje się niektórymi urządzeniami z najbliższego otoczenia,
 nie potrafi organizować pracy,
 jest niesamodzielny,
 nie korzysta z żadnych źródeł informacji,
 nie prowadzi dokumentacji.
VIII. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów
 uczeń może systematycznie, na bieżąco poprawić ocenę – zgodnie z WSO (sprawdzian w ciągu
2 tygodni),
 w wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywać się za zgodą nauczyciela
bezpośrednio przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej,
 w wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki
lub odpowiedzi ustnej,
 uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem,
 obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

IX. Sposoby informowania uczniów:
 na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,
 wymagania na poszczególne oceny udostępnione są przez nauczyciela wszystkim
uczniom/rodzicom/opiekunom na ich prośbę,
 oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte
o opracowane kryteria,
 sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.
X. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów):
 wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WSO,
 o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie
indywidualnych spotkań,
 rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego
dziecka,
 informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom
zgodnie z procedurą zawartą w Statucie Gimnazjum,
 przedmiotowy system oceniania jest dostępny na stronie internetowej gimnazjum.
XI. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania z zajęć technicznych.
Ewaluacja przeprowadzana będzie na końcu roku szkolnego na podstawie analizy ankiety, rozmów z grupą uczniów, dzienników i zmian w prawie oświatowym.
Opracował: Zdzisław Białacki

