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Każdy uczeń zostaje zapoznany przez nauczyciela z wymaganiami na poszczególną
ocenę na danym etapie kształcenia oraz warunkami i trybie otrzymywania wyższej niż
przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
Z przedmiotu stosowane są różne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:









Sprawdziany wiadomości, które obejmują wiadomości z zakresu danego działu lub
zakresu przewidzianego przez nauczyciela, trwają do 45 minut i są zapowiadane
minimum tydzień przed planowanym ich terminem.
Kartkówki, które mogą obejmować wiadomości z trzech ostatnich lekcji, nie muszą
być zapowiadane we wcześniejszym terminie, trwają 5 – 15 minut.
Odpowiedzi ustne, które mogą obejmować wiadomości z pięciu ostatnich lekcji i
mogą być przeprowadzone na dowolnym etapie lekcji.
Zdania domowe.
Projekty.
Referaty.
Aktywność ucznia np. wypowiedź, praca w grupie, praca z tekstem, dbałość o
pracownię, prowadzenie doświadczeń i obserwacji, sukcesy w konkursach
przyrodniczych.

Zasady oceniania:







Oceny cząstkowe mają rożną wagę (wartość) - najwyższa waga – sprawdziany i
odpowiedzi ustne.
Podczas oceniania prac pisemnych obowiązują jednolite dla wszystkich uczniów
kryteria w oparciu o progi punktowe, które są ustalane przez nauczyciela zgodnie z
wymaganiami na poszczególne oceny.
Stosuje się system plusów „+” i minusów „–”, w którym plus oznacza pozytywną
formę aktywności, a minus negatywną. Trzy plusy dają ocenę bdb, trzy minusy ocenę
ndst.
Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, kartkówki bądź
odpowiedzi ustnej w terminie do dwóch tygodni.








Po dłuższej niż pięć dni roboczych usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń
ma prawo do zgłoszenia nauczycielowi nieprzygotowania. Uczeń ma również prawo
do zwolnienia z odpowiedzi ustnej bądź pisemnej z powodu wydarzeń losowych,
zgłaszanych uczącemu przez wychowawcę, rodzica lub ucznia przed rozpoczęciem
lekcji.
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń powinien napisać zaległą pracę w
ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji lub uchyla się od oceniania może być
nieklasyfikowany z przedmiotu.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Oceny cząstkowe, śródroczne, roczne, prace ucznia są jawne. Uczeń i rodzice
(opiekunowie prawni) mają prawo do wglądu do pracy, zapoznania się z
popełnionymi błędami, wyjaśnienia otrzymanej oceny przez nauczyciela.

Warunki i tryb
klasyfikacyjnej:
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Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej (śródrocznej) ocenie
poprzez wpis do dziennika elektronicznego lub pisemną informację przekazaną
uczniowi oraz opiekunom prawnym, potwierdzoną podpisem rodziców (prawnych
opiekunów).
W terminie do 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej uczeń
lub jego prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem do nauczyciela o uzyskanie
oceny wyższej niż przewidywana.
Nauczyciel do którego zwrócono się z wnioskiem o podwyższenie oceny rocznej,
ustala termin sprawdzianu nie później niż 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
rady pedagogicznej. Sprawdzian ten przygotowuje i ocenia nauczyciel prowadzący
zajęcia. Poprawne wykonanie 75 % zadań sprawdzianu skutkuje uzyskaniem przez
ucznia oceny wyższej niż przewidywana.
Oceny klasyfikacyjne wpisywane są do dziennika elektronicznego na tydzień przed
terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

