Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów przyrodniczych

Uczniowie oceniani są w trzech obszarach:
1. Sprawdziany/testy, kartkówki
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sprawdziany odbywają się po zrealizowaniu danego działu
uczniowie nieobecni na sprawdzianie maja obowiązek zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni
sprawdzian zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem
zawsze podawane są zagadnienia do sprawdzianu
wszystkie oceny ze sprawdzianu można poprawiać w nieprzekraczalnym terminie dwóch
tygodni od ich oddania w czasie konsultacji
kartkówki obejmują materiał zrealizowany na trzech ostatnich lekcjach (w semestrze co
najmniej dwie)
nie muszą być zapowiadane
ocen z kartkówek nie poprawia się, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej
nie przewiduje się uzyskania oceny celującej z tej formy sprawdzającej
ocenione sprawdziany i kartkówki oddawane są w terminie do dwóch tygodni
Praca domowa (pisemna lub odpowiedź ustna)
ocen z zadania domowego nie poprawia się, zadanie należy wykonać starannie, zgodnie z
poleceniem i terminowo
oddanie zadania domowego po terminie skutkuje niższą oceną (nie zostało spełnione jedno z
powyższych kryteriów)
możliwe jest poprawienie oceny niedostatecznej z zadania domowego (nauczyciel zadaje
inne zadanie do wykonania)
odpowiedź ustna (maksymalnie z trzech ostatnich lekcji), nauczyciel wystawiający ocenę ma
obowiązek udzielić informacji zwrotnej, dotyczącej mocnych stron ucznia oraz wskazówek
do dalszej pracy tak, aby zmotywować ucznia
Aktywność na lekcji i pozalekcyjna
aktywność – zaangażowanie w pracę na lekcji: 3 „plusy” = ocena bardzo dobra; 2 „ minusy” =
ocena niedostateczna; przy bardzo dużej aktywności ucznia na lekcji nauczyciel od razu może
ocenić ucznia na bdb
„minusa” otrzymuje uczeń, który nie potrafi udzielić odpowiedzi na 2 zadane pytania
związane z bieżącą lekcją
aktywność pozalekcyjna: uczeń może otrzymać oceny za wykonanie prac nadobowiązkowych
nauczyciel indywidualnie ustala dodatkowe prace do wykonania przez uczniów, np.
wykonywanie samodzielnie przygotowanych doświadczeń, pomoce naukowe do lekcji,
czynny udział w projektach obejmujących treści przyrodnicze, uczestniczenie w zajęciach
dodatkowych celem pogłębienia swoich wiadomości (rozwijanie zainteresowań) lub







uzupełnienia braków, udział w konkursach przedmiotowych (za udział uczniowie honorowani
są ocenami: na szczeblu szkolnym – bardzo dobry, powiatowym i regionalnym – celujący,
laureaci etapu regionalnego i wojewódzkiego – celujący na koniec roku szkolnego)
semestrze można zgłosić bez konsekwencji: jedno „nieprzygotowanie” ( 1 godz. w tygodniu)
lub dwa „nieprzygotowania” ( 2 godz. w tygodniu). Każde następne „nieprzygotowanie”
skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej
nieprzygotowanie zapisywane jest w dzienniku lekcyjnym jako data w dniu jego zgłoszenia
lub „np” w odpowiedniej rubryce dziennika
nieprzygotowanie to: brak zeszytu, podręcznika(jeden na dwie osoby w ławce), zwolnienie
z pisania kartkówki ewentualnie odpowiedzi ustnej, brak zadania domowego
jeżeli uczeń zapomni zeszytu przedmiotowego, ma obowiązek notować na kartce

Na początku każdej lekcji nauczyciel określa jej cel, a następnie podaje go uczniom w formie pisemnej
lub ustnej.
Rodzice mają prawo wglądu do wszystkich prac pisemnych swoich dzieci wyłącznie w szkole w trakcie
zebrań z rodzicami i indywidualnych konsultacji z nauczycielem.
Każda ocena wystawiona uczniowi jest jawna dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.
Nauczyciel ma obowiązek przechowywania wszystkich prac pisemnych uczniów do końca roku
szkolnego, tj. do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
Nauczyciel przedstawia uczniom Przedmiotowy System Oceniania na pierwszej lekcji w bieżącym
roku szkolnym. Uczniowie potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.
Przedmiotowy System Oceniania udostępniony jest uczniom i ich rodzicom w gabinetach:
biologicznym, chemicznym, fizycznym, geograficznym oraz na stronie internetowej szkoły.
Przedmiotowy System Oceniania podlega ewaluacji po zakończeniu semestru lub roku szkolnego.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: Dorota Marusiak (biologia), Małgorzata Myszka (chemia),
Iwona Masłowska (fizyka), Jolanta Smolińska – Yacoubi (geografia)
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