Przedmiotowe zasady oceniania - biologia
na lekcji biologii obowiązuje gładki zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik ,ołówek, gumka,
linijka i kolory
2. w przypadku nieobecności na lekcji uczeń powinien uzupełnić tematy, notatki i zadania
domowe
3. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia w toku nauki :
 prace klasowe ( dział ), sprawdziany ( 3 lekcje),kartkówki( w tym niezapowiedziane) z
ostatniej lekcji dla całej klasy lub kilku uczniów, odpowiedzi ustne
1.

7.

4.

uczeń w razie nieobecności zobowiązany jest do zaliczenia każdej pracy pisemnej w
terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły– wyjątek stanowią niezapowiedziane kartkówki

5.

raz w semestrze można poprawić dowolną ocenę pozytywną w terminie 2 tygodni od
otrzymania oraz jedną ocenę ndst ze sprawdzianu i każdą ocenę ndst z pracy klasowej w
terminie uzgodnionym z nauczycielem

6.

uczeń zdobywając wiadomości i umiejętności w toku nauki, oceniany jest na bieżąco z poziomu
jej przyswojenia; nie ma możliwości zaliczania i poprawiania żadnego,
zaległego materiału na koniec semestru

oceny : od 30% - dop, od 51% - dst , od 75% - db , od 90% - bdb
 wiadomości i umiejętności wykraczające poza program – cel
 aktywność - 3 „ + ‘’ = bdb i cel=bardzo wysoka aktywność wg oceny nauczyciela
3 „ - ” = ndst
8.

Każdą otrzymana ocenę uczeń ma obowiązek wpisać z tyłu zeszytu + podpis nauczyciela i
rodzica

9.

Uczeń ma prawo zgłosić na przełomie semestru dwa razy nieprzygotowanie – zawsze po
sprawdzeniu obecności ze swojego miejsca: do odpowiedzi / z zadania domowego tzn:
np. np. lub np. bz lub bz bz w tym brak zeszytu z zadaniem domowym

10.

na pracach pisemnych obowiązuje uczciwość i samodzielna praca – za złamanie tej
zasady ocena ndst bez możliwości poprawy

11.

12.

dla uczniów chętnych
 możliwość wykonania pracy nadobowiązkowej raz na semestr zgodną tematycznie z
materiałem omawianym w danym roku szkolnym z krótką prezentacją na forum klasy
(forma do uzgodnienia z nauczycielem )
 zeszyt przedmiotowy można wzbogacać dodatkowymi informacjami, rysunkami na
omówiony temat na dodatkową ocenę celującą na koniec semestru
pisemne prace pozostają u nauczyciela do wglądu dla Rodziców

