
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  UCZNIÓW  NA

LEKCJACH  PRZYRODY

1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem

oceniania.

2. Ocenie podlegają:

➢ sprawdziany - są obowiązkowe i zapowiedziane. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń

nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić nie później niż 2

tygodnie po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem,

➢ kartkówki (odpowiedź pisemna) - mają na celu sprawdzenie wiadomości z 3

ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane,

➢ odpowiedź ustna - obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji, nieprzygotowanie do

lekcji, tzw. “np” uczeń może zgłosić 2 razy w ciągu semestru na początku lekcji,

➢ zadanie domowe - jest obowiązkowe. Uczeń w trakcie semestru może zgłosić 2 razy

brak zadania ”bz”. Brak ten musi być uzupełniony na kolejną lekcję,

➢ aktywność, zaangażowanie na lekcji - nagradzanie są “plusem”. Trzy plusy

zamieniane są na ocenę bdb z aktywności. Brak pracy na lekcji oceniany

“minusem’’ (trzy minusy zamieniane są na ocenę ndst).

➢ udział w konkursach z zakresu przyrody, biologii, ekologii - oceniane oceną bdb z

aktywności

3. Zeszyt z przedmiotowy jest prowadzony obowiązkowo.

4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji zeszytu przedmiotowego i zeszytu

ćwiczeń. Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy brak zeszytu “bz” w ciągu semestru. Brak

zeszytu bez wcześniejszego zgłoszenia lub po wykorzystaniu “bz” jest notowany w

dzienniku jako “minus”. Trzy minusy zamieniane są na ocenę ndst z pracy na lekcji.

5. Skala procentowa obowiązująca na sprawdzianach:

100% + zadanie dodatkowe  celujący

90% - 100%   bardzo dobry

70% - 89%     dobry

50% - 69%     dostateczny

30% - 49%     dopuszczający

0% - 29%       niedostateczny

6. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości powstałe na skutek nieobecności, bez

względu na jej przyczynę.

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania.

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię z Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych

do jego możliwości, PSO jest działa w oparciu o zalecenia poradni.

9. W myśl § 46 pkt 1 Statutu Szkoły, ocena śródroczna i roczna nie stanowi średniej

arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru/roku.



10. Warunki przystąpienia do egzaminu podwyższającego przewidywaną ocenę roczną z

przedmiotu podane są w §55 Statutu Szkoły.
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