
Przedmiotowy system oceniania z techniki 

 
 JAWNOŚĆ OCENIANIA 

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych. 

2. Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców. 

 

OCENIANIE 

 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

- prace praktyczne na zajęciach, 

- zadania domowe i praca na lekcji, 

- aktywność ucznia na lekcji, 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

- odpowiedzi ustne, 

- praca dodatkowa. 

 

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co najmniej tygodniowej 

usprawiedliwionej nieobecności. 

3. Ocena śródroczna oraz końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz ma z nich 

wynikać. 

4. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50% lekcji w danym roku szkolnym, może być nieklasyfikowany. 

5. Ustalona przez nauczyciela ocena negatywna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 

(zgodnie ze statutem). 

6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia każdej słabej oceny w terminie jednego miesiąca od 

daty jej otrzymania. 

7. Odpytywania ustne mogą być niezapowiadane. 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Uczeń może mieć obniżone wymagania edukacyjne na podstawie opinii poradni psychologicznej. 

2. Zakres objęty kontrolą ustala nauczyciel na podstawie dotychczasowych ocen ucznia. 

3. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z techniki 

 
O wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną w terminie do dwóch dni od podania 

informacji o ocenach przewidywanych, może wnioskować uczeń lub rodzic, po złożeniu pisemnego 

wniosku, gdy dany uczeń spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki: 

- nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności, 

- zaliczył w terminie wszystkie prace praktyczne, na których przynajmniej w części był obecny, 

- poprawił wszystkie oceny niedostateczne; 

- nie posiada wpisów w zeszycie wychowawcy lub dzienniku o przeszkadzaniu na lekcjach z przedmiotu, 

- średnia ocen ucznia jest o minimum 0,35 wyższa od proponowanej przez nauczyciela. 

 

Ocenę wyższą uczeń uzyskuje, gdy spełnia powyższe wymagania oraz uzyska ocenę ze sprawdzenia 

wiadomości i umiejętności taką o jaką się ubiegał lub wyższą. 

 

 

 

 


