Przedmiotowy Oceniania
zajęcia techniczne - papieroplastyka
UCZEŃ MOŻE UZYSKAĆ OCENĘ CELUJĄCĄ JEŚLI WYPEŁNIA
WYMOGI NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ
I WYKRACZA OSIĄGNIĘCIAMI POZA WYMAGANIA
PROGRAMOWE, CO POTWIERDZONE JEST TAKŻE
OSIĄGNIĘCIAMI W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH CO
NAJMNIEJ NA SZCZEBLU POWIATOWYM LUB REJONOWYM
I. Zasady oceniania:
1. Ocenia się w stopniach szkolnych.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3. Wszystkie formy pracy, aktywności ucznia podlegają ocenie według
następującej wagi ocen:
 Prace z origami – waga 3,
 Technika tea bags- waga 3,
 Technika quiling, scrapbooking, Iris holding – waga 2,
 Kwiaty z bibuły – waga 2,
 Prace dodatkowe zadane przez nauczyciela – waga 2,
 Referat, prezentacja, aktywność – waga 1.
4. Jeżeli uczeń opuścił ćwiczenia lekcyjne (na ocenę) z przyczyn losowych,
to powinien wykonać je w ciągu miesiąca od dnia powrotu do szkoły poza
swoimi lekcjami - termin i miejsce wykonania określa nauczyciel. Brak
oceny za to ćwiczenie lekcyjne traktowany jest jako ocena niedostateczna.
5. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej,
wykonania pracy praktycznej itp. otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Na koniec semestru nie pisze się sprawdzianu końcowego, nie przewiduje
się poprawy ocen cząstkowych i zaliczania poszczególnych partii
materiału.
7. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po usprawiedliwionej dłuższej
nieobecności w szkole.
8. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany
z przedmiotu co wynika z rozporządzenia MEN.
9. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace
nadobowiązkowe jeśli zostaną zadane przez nauczyciela.
10.W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na półrocze uczeń zalicza
wskazaną partię materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.
11.Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji
jeden raz w ciągu półrocza podczas sprawdzania obecności, ten fakt
zostaje odnotowany w dzienniku. Każde kolejne zgłoszone
nieprzygotowanie jest
równoznaczne z
otrzymaniem oceny
niedostatecznej.

12.Obowiązkiem ucznia jest rzetelne przygotowanie się do lekcji, noszenie
na lekcje zeszytu i przyborów, materiałów wytwórczych zadanych przez
nauczyciela.
13.Wszystkie prace uczniowie wykonują w szkole.
14.Uczeń nie posiadający materiałów wytwórczych do wykonania danego
zadania otrzymuje z tego zadania ocenę ndst.
15.Uczeń nie przestrzegający regulaminu pracowni może otrzymać ocenę
ndst. z aktywności.
16.Nauczyciel w sytuacji, gdy uczeń przeszkadza na lekcji sobie i innym
kolegom w zdobywaniu wiedzy (tzn. nie uważa na lekcji, rozmawia itp.)
ma obowiązek:
 ustnie upomnieć ucznia,
 wpisać uwagę do dziennika
 jeżeli to nie odniesie skutku nauczyciel ma prawo sądzić że uczeń
rozumie wszystkie zagadnienia i poprosić ucznia do odpowiedzi.
II. Obszary aktywności
Na lekcjach oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:
1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod prawidłową
terminologią.
2. Przygotowanie stanowiska do pracy według zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.
3. Organizacja pracy.
4. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz techniki
do rozwiązywanego zadania.
5. Stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiągania
przewidywanych rezultatów.
6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
7. Aktywność i postawa ucznia na lekcjach.
8. Aktywność na zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach.
9. Stopień i rodzaj motywacji uczenia się.
Ocenianie innych form aktywności ucznia w zakresie postaw do przedmiotu:
1. Aktywność na lekcji. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie
prawidłowych odpowiedzi. Dopuszcza się używanie plusów (+)
i minusów (-), podczas oceniania aktywności, przy czym trzy minusy
wyznaczają ocenę ndst odnotowaną w dzienniku, (minusem jest też
zaznaczony brak zeszytu) natomiast trzy plusy ocenę bdb odnotowaną
w dzienniku. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może
otrzymać ocenę niedostateczną.
2. Wkład pracy własnej ucznia (pilność, postawa i zaangażowanie).
3. Przygotowanie do lekcji.
4. Przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

