PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
ZESPÓŁ PRZYRODNICZY
(przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia)
1. Na każdą lekcję uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy,
przybory do pisania.
2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Uczeń powinien
posiadać komplet notatek i prac domowych. W przypadku nieobecności na lekcji
uczeń zobowiązany jest uzupełnić zaległości.
3. Prace klasowe, kartkówki, prace domowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
4. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany
jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują zakres 1 tematu.
6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Jeśli nie napisze zaległej pracy
w terminie, to na najbliższej lekcji otrzyma zestaw zadań z zaległej pracy pisemnej.
7. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną, można poprawić. Poprawa
jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie.
Uczeń poprawia ocenę tylko raz i pod uwagę brane są obie oceny (średnia ważona).
8. Za aktywną pracę na lekcji uczeń otrzymuje "plusy". Za 5 "plusów" uczeń otrzymuje
piątkę.
9. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze z danego przedmiotu.
Za każde z nich otrzymuje "np". Każde kolejne nieprzygotowania skutkują ocenami
niedostatecznymi.
10. Prace pisemne oceniane są według skali procentowej:
Sprawdziany
Kartkówki
0 % – 32 % ocena 1
0 % – 34 %
ocena 1
33 % – 49 % ocena 2
35 % – 50 % ocena 2
50 % –74 % ocena 3
51 % –75 % ocena 3
75 % – 89 % ocena 4
76 % – 90 % ocena 4
90 % – 95 % ocena 5
91 % – 100 % ocena 5
96% – 100% ocena 6
11. Organizacja i zasady pracy w trybie online
11a. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w
czasie spotkań online oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej
(komentarza) do :
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć online,
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się online.
4) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.

11b. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywało się poprzez ocenianie
bieżące:
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć online,
wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
2) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się online,
3) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną
drogą elektroniczną,
4) testów online.
11c. Kryteria ocen bieżących określa statut szkoły.
11d. W razie wątpliwości - w celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych,
nauczyciel nawiązuje z uczniem kontakt za pomocą uzgodnionego środka komunikacji
i w czasie wideokonferencji weryfikuje samodzielność wykonywanych zadań, zadając
uczniowi pytania związane z zagadnieniami, które budziły wątpliwości. W czasie
weryfikacji wiedzy, po uzgodnieniu z nauczycielem, mogą być obecni rodzice ucznia.
Nauczyciel może też spotkać się z uczniem stacjonarnie.

