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1. Ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia: sprawdziany i testy – zadania wersji elektronicznej, zadania i ćwiczenia, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność. sprawdziany wiadomości,
kartkówki, obserwacja uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, projekty techniczne, aktywność
i przygotowanie do lekcji, zeszyty przedmiotowe, udział w konkursach, olimpiadach, prace pozalekcyjne.

2. Częstotliwość oceniania:
 sprawdziany wiadomości i testy – po opracowanym dziale lub kilku działach programowych, zapowiedziane na 1 tydzień przed sprawdzianem – co najmniej 2 raz w ciągu semestru. Czas trwania –
jednostka lekcyjna;
 kartkówki – z trzech ostatnich lekcji, może być bez zapowiedzi – co najmniej 1 raz w ciągu semestru.
Czas trwania – 10 – 15 minut;
 odpowiedzi ustne – z trzech ostatnich lekcji – co najmniej jedna w semestrze;
 obserwacja uczniów podczas wykonywania ćwiczeń – na bieżąco przy wykonywaniu ćwiczenia
 wykonywane ćwiczenia i zadania– na bieżąco;
 projekty techniczne – jeden projekt w ciągu roku szkolnego;
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3. Sposób oceniania:

 Oceny z poszczególnych form aktywności na lekcji wynikają z uzyskanych punktów przeliczanych na
skalę procentową wg skali WSO – Tabela1.
 zeszyt przedmiotowy sprawdzany jest na bieżąco - w przypadku nie posiadania zeszytu przedmiotowego lub prowadzenia go w sposób niestaranny uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
 projekty techniczne – oddanie przez ucznia projektu oraz jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego.
Uczeń jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z Tabela 2: formy aktywności waga
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4. Każda wystawiona na lekcji ocena może być omówiona przez nauczyciela lub uczniów.
5. Sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, kartkówki, prace domowe są obowiązkowe. Sprawdziany, testy są do wglądu dla uczniów i rodziców u nauczyciela po uprzednim umówieniu się.
6. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian, test, zadanie uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi
na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu niesamodzielności podczas sprawdzianu może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub inną ze sprawdzianu testu, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie po jej uzyskaniu.
8. Stopień uzyskany podczas poprawy sprawdzianu, testu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok
pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu.
9. Zgłaszający się ochotnik do odpowiedzi nie otrzymuje oceny niedostatecznej.
10. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania do lekcji. Nieprzygotowanie zgłaszane jest przez ucznia na początku lekcji.
11. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy
12. Uczeń który opuścił 50% zajęć bez usprawiedliwienia jest nieklasyfikowany.
13. Uczeń zostaje poinformowany o ocenie końcoworocznej (śródrocznej) najpóźniej na tydzień przed
klasyfikacją.
14. Uczeń i jego rodzice zostają poinformowani o grożącej ocenie niedostatecznej śródrocznej (semestralnej) miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

