Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. R. Turczynowicza w Warszawie
Wymagania Edukacyjne PZO
z Zajęć Technicznych dla klas 1-2
w roku szkolnym 2015/ 2016

Ocena

Wymagania i kryteria oceniania

niedostateczna

- uczeń nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do
dalszego kształcenia
- w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania,
przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć
i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

dopuszczająca
(opanowanie
treści
koniecznych)

-z

dostateczna
(opanowanie
treści
podstawowych)

- uczeń pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań
technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a
treści nauczania opanował na poziomie niższym
niż dostateczny
- na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.

dobra
(opanowanie
treści
rozszerzonych)

- uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z
niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek
i kolegów
- ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne
- podczas wykonywania prac praktycznych
właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim
stanowisku.

bardzo dobra
opanowanie
treści
dopełniających)

- pracuje systematycznie z reguły samodzielnie
- wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym
- uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów
i wykonuje działania techniczne w odpowiednio
zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych
zasad bezpieczeństwa.

trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania
podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania
- ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej.
- pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do
lekcji.

czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się do odpowiedzi,
- gdy dysponuje czasem, pomaga słabszym uczniom w prac
-

celująca

Dostateczna
3
Dobra
4
B

- pracuje systematycznie
- wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także
starannie i poprawnie pod względem merytorycznym
- uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów
- podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie
posługuje się narzędziami i prawidłowo szacuje czas ich
wykonania
- dba o właściwą organizacje miejsca pracy
- ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych,
np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- jest kreatywny, proponuje nowe rozwiązania często dzieli się
swoimi pomysłami i pomaga innym uczniom

