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I. Zasady i formy uzyskiwania ocen cząstkowych 

1.Realizacja projektu, – waga 5 (kolor czerwony) 

 Czytanie rysunku technicznego 

 Posługiwanie się słownictwem technicznym 

 Planowanie pracy 

 Opanowanie umiejętności  

 Realizacja podprojektów 

 Prezentacja projektu 

 Sprawdziany 

             

                            2. Aktywnośd –waga 4 (kolor żółty) 

 Zaangażowanie ( wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego ) 

 Przestrzeganie regulaminu pracowni technicznej 

 Współpraca w parach 

 Własna inicjatywa, kreatywnośd 

                             3. Efekty pracy wytwórczej – podprojekt ukooczony – waga 3 (kolor szary) 

Informacja zwrotna – raz w semestrze 

II i III. Zasady poprawiania niekorzystnych ocen, prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeo ma możliwośd poprawienia niekorzystnej oceny z formy o najwyższej wadze jeden raz 

w semestrze. 

2. Ocenę niedostateczną z realizacji podprojektu uczeo jest zobowiązany poprawid w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

3. Ocena poprawiona jest oceniona w dzienniku i zapisana w nawiasie łącznie z oceną 

niekorzystną co ma wpływ na średnią arytmetyczną i średnią ważoną. 

Uczeo powinien mieć  w semestrze  co najmniej (przy jednej godzinie w tygodniu)- 2 oceny 

IV. Wymagania edukacyjne (ogólne )- statut 

V. Wymagania edukacyjne (szczegółowe z przedmiotu)- załącznik 

 

 



VI. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania-ucznia się: 

-zebrania z rodzicami 

-kontakty indywidualne 

-e-dziennik 

VII.  Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce: 

-wg zaleceo  PPP 

-odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w 

przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty 

VIII. Treśd kontraktu między nauczyciele a uczniem 

-na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje i objaśnia uczniom zapisy w PSO 

-uczniowie mają możliwośd wglądu w PSO, który jest zamieszczony  na stronie internetowej szkoły 

oraz w bibliotece szkolnej 

-wszelkie wątpliwości dotyczące zasad zapisanych w PSO uczniowie wyjaśniają  z nauczycielem 

przedmiotu po zakooczonej lekcji  

-uczniowie nie zakłócają lekcji pytaniami dotyczącymi PSO, jak i niewłaściwym zachowaniem się  

-kolejnośd kontaktów ucznia w sprawie wyjaśnieo dotyczących realizacji zapisów w PSO: 

Nauczyciel przedmioty 

Wychowawca 

Dyrektor 
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