Zajęcia techniczne

Regulamin organizowania zajęć technicznych w roku szkolnym 2016/2017
1. Dla wszystkich uczniów klas drugich utworzone będą trzy grupy lekcyjne w ramach obowiązkowego przedmiotu zajęcia
techniczne.
2. Uczniowie wraz z rodzicami, decydują się na zajęcia w wybranej grupie o określonym profilu zajęć.
3. Grupy są koedukacyjne, tworzone z uczniów różnych klas tego samego poziomu.
4. W roku szkolnym 2016/2017 szkoła proponuje następujące rodzaje zajęć profilowanych:
 Elektrotechnika- uczniowie wykonują połączenia prostych obwodów elektrycznych, dokonują pomiarów wielkości
elektrycznych, wykonują proste układy automatyki elektronicznej np. sygnalizatory, poznają budowę obsługę urządzeń
elektrycznych AGD i RTV, wykonują rysunki techniczne.
 Modelarstwo- uczniowie montują modele redukcyjne, projektują i konstruują (szkic i rysunek techniczny, wykonują
pomiary, tworzą koncepcje) korzystają z dokumentacji technologicznej, przedstawiają rzeczywiste obiekty techniczne
(np. sportowe, budowlane, maszyny).
 Papieroplastyka i włókiennictwo - uczniowie wykonują prace z papieru, tkanin i dzianin, stosują technikę haftu,
szycia ręcznego.
 Podstawy projektowania maszyn – uczniowie wykonują prace z zakresu rysunku technicznego, poznają sposoby
odwzorowywania przedmiotów, projektują przedmioty, poznają mechanizmy maszyn i proces technologiczny.
 Technologia żywienia – uczniowie poznają zasady racjonalnego odżywiania, role składników pokarmowych, budowę
i funkcje urządzeń gospodarstwa domowego, poznają zasady nakrywania do stołu i zachowania się przy nim,
przygotowują posiłki.
5. Uczniowie, po zapoznaniu się z ofertą i kryteriami naboru, wybierają jeden z pięciu proponowanych profili zajęć.
6. O zakwalifikowaniu się ucznia do wybranej grupy decydują:

zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

ocena z ostatniego półrocza z fizyki i informatyki (dla profilu „elektrotechnika”);

planowany profil edukacji ponadgimnazjalnej (w tym szkolnictwo zawodowe);

kolejność zgłoszeń.
7. W przypadku mniejszego zainteresowania jednym z profili - nie zostanie on utworzony, a uczniowie którzy wybrali ten
kierunek będą mogli ponownie dokonać wyboru kierunku z pozostałych trzech.
8. Uczniowie, którzy nie złożą deklaracji w wyznaczonym terminie zostaną przydzieleni do grupy z wolnymi miejscami.
9. Przynależność do wybranej grupy obowiązuje przez cały rok szkolny. Obowiązkowa kontynuacja przez jeden rok szkolny,
związana jest z powiązaniem treści i umiejętności zawartych w programie nauczania.
10. Lekcje odbywać się będą zgodnie tygodniowym planem lekcyjnym szkoły, przygotowanym na początku roku szkolnego,
w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
11. Grupa nie może liczyć więcej niż 24 uczniów.
12. Materiały i część narzędzi uczeń przygotowuje we własnym zakresie.
13. Zapisy uczniów: u nauczyciela prowadzącego lekcje w dniu odbywają się w dniu 27 kwietnia 2016r.
14. Uczniowie zostali zapoznani z problematyką profili na spotkaniach z nauczycielami wychowania technicznego.
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