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Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
– wykonał zgodnie z tematem, starannie i twórczo (w ciekawy sposób) wszystkie zadania i prace  

techniczne
– bardzo dobrze opanował wiadomości z lekcji
– bardzo dobrze posługuje się rożnymi technikami 
– interesuje się techniką również poza lekcjami (majsterkuje lub zbiera informacje o technice)
– chętnie bierze udział w konkursach technicznych 
– wykonuje dodatkowe zadania z techniki 
– aktywnie uczestniczy w każdych lekcjach
– zgodnie i twórczo pracuje w zespole 
– zawsze jest przygotowany do zajęć (ma blok, farby, ołówki, zeszyt, itp.)
– przestrzega regulaminu pracowni

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
– wykonał zgodnie z tematem, starannie i twórczo wszystkie zadania z techniki
– bardzo dobrze opanował wiadomości z lekcji
– bardzo dobrze posługuje się rożnymi technikami 
– aktywnie uczestniczy w każdych lekcjach
– zgodnie i twórczo pracuje w zespole
– zawsze jest przygotowany do zajęć (ma blok, farby, ołówek, zeszyt, itp.)
– przestrzega regulaminu pracowni

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
– wykonał zgodnie z tematem oraz starannie wszystkie zadania z techniki
– dobrze opanował wiadomości z lekcji
– dobrze posługuje się rożnymi technikami
– aktywnie uczestniczy w  lekcjach
– zgodnie pracuje w zespole
– zawsze jest przygotowany do zajęć (ma blok, farby, ołówek, zeszytu, linijkę itp.)
– przestrzega regulaminu pracowni

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
– wykonał zgodnie z tematem ale mało starannie zadania z techniki
– opanował podstawowe wiadomości z lekcji
– stosuje najprostsze techniki pracy
– rzadko aktywnie uczestniczy w  lekcjach
– słabiej pracuje w zespole
– często jest nieprzygotowany do zajęć (zapomina bloku, farb, ołówka, zeszytu, linijki itp.)
– przestrzega regulaminu pracowni

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
– niestarannie wykonał zadania z techniki
– opanował niewiele wiadomości z lekcji
– nie interesuje się lekcjami ( nie uważa na lekcji)
– nie potrafi pracować w zespole
– bardzo często  jest nieprzygotowany do zajęć (zapomina bloku, farb, ołówka, zeszytu, linijki itp.)
– często nie przestrzega regulaminu pracowni

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:



– nie wykonał połowy zadań  z techniki zawartych  w programie mimo pomocy nauczyciela (bo się nie 
starał i często był nieobecny)

– nie opanował większości wiadomości z lekcji
– nie interesuje się lekcjami ( nie uważa na lekcji, przeszkadza)
– bardzo często jest nie przygotowany do zajęć ( nie ma farb, zeszytu, bloku, ołówka, linijki itp.)
– często nie przestrzega regulaminu pracowni

      Uczeń może być trzy razy w półroczu nieprzygotowany do lekcji. Za czwartym razem otrzyma
ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji, a nauczyciel zaznacza
to w dzienniku skrótem „np.”

Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać "+". Pięć plusów to ocena bardzo dobra.

Za celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

Za szczególne osiągnięcia na lekcji, ciekawe pomysły uczeń może od razu otrzymać ocenę 
bardzo dobrą lub celującą.

Uczeń może poprawić ocenę na półrocze lub koniec roku wykonując dodatkowe prace techniczne
uzgodnione z nauczycielem.

W trakcie oceniania brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje  dziecka, jego zdolności 
techniczne, ograniczenia zdrowotne. 


