
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii.

1. Ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia:
· odpowiedź ustna
· odpowiedź pisemna: sprawdzian, kartkówka, prace pisemne

2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
· bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze

zrealizowanej części programu nauczania;
· śródroczne i roczne, które ustala nauczyciel w sposób jawny.

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną
z ocen bieżących.

4. Na ocenę roczną składają się oceny z dwóch semestrów.

5. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z biologii są przedstawione w wewnątrzszkolnym
ocenianiu, który jest załącznikiem nr 1 do statutu szkoły.

6. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem, który musi być
zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę bez zapowiedzi, która
obejmuje materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.

8. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany
i pisemne kartkówki w ciągu 10 dni roboczych, chyba że jest to
niemożliwe z przyczyn niezależnych od nauczyciela.

9. W trakcie udostępniania uczniom sprawdzianów nauczyciel przedstawia
obowiązującą punktację, omawia sprawdzone prace wraz z uzasadnieniem
oceny, wyjaśnia co uczeń  zrobił dobrze, co wymaga poprawy lub
dodatkowej pracy i wskazuje uczniowi jak powinien się dalej uczyć aby
pokonać trudności.

10. Podczas poprawy prac pisemnych stosowana jest następująca
punktacja:

0 -39 % - ocena niedostateczna
40 – 50 % - ocena dopuszczająca
51 -69 % - ocena dostateczna
70 - 84%  - ocena dobra



85 -100 % - ocena bardzo dobra
85 -100% plus zadania dodatkowe - ocena celująca

11. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie uczeń ma
obowiązek zaliczyć dany materiał w terminie 10 dni roboczych, licząc od
dnia jego przeprowadzenia bądź od dnia powrotu do szkoły po dłuższej
nieobecności. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej.

12. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.

13. Uczeń, który korzysta w czasie sprawdzianu lub kartkówki
z niedozwolonych pomocy otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.

14. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma prawo do
jej poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później
niż do 10 dni roboczych od dnia oddania poprawionych sprawdzianów.

15. Nauczyciel uwzględnia zalecenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej podczas oceniania ucznia.

16. Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji
w przypadku, gdy ilość godzin z danego przedmiotu wynosi trzy lub
więcej tygodniowo. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych
sprawdzianów i kartkówek.

17. Uczeń zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie na początku lekcji.

18. Dodatkowo na ocenę śródroczną i roczną mogą mieć wpływ następujące
formy pracy ucznia:

· aktywność na lekcjach; za aktywny udział w lekcji uczeń może
otrzymać ocenę lub „plus”; trzy „plusy” automatycznie stanowią
ocenę bardzo dobrą,

· za zupełny brak aktywności i zachowanie zakłócające prawidłowy
przebieg lekcji oraz utrudniające pracę pozostałym uczniom, uczeń
może otrzymać „minus”; trzy „minusy” automatycznie stanowią
ocenę niedostateczną,

· udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Laureaci
otrzymują celującą ocenę cząstkową,

· prace samodzielne uczniów
· prace wykonane w grupach
· prace nieobowiązkowe, dodatkowe


