PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Ocenie podlegają:
Ø SPRAWDZIANY
- planowane są na zakończenie danego działu,
- poprzedzane są lekcją powtórzeniową, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze
zagadnienia z danego działu,
- przeprowadzane są w formie pisemnej,
- termin sprawdzianu ustalany jest co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywany do librusa,
- sprawdzone i ocenione prace są do wglądu dla rodziców u nauczyciela przedmiotu,
-poprawa pracy pisemnej jest dobrowolna i możliwa tylko raz. Poprawić ocenę z pracy pisemnej można do
dwóch tygodni po oddaniu sprawdzonych prac. Po upływie tego terminu praca nie może już być poprawiona.
Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną.
- jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z usprawiedliwionych przyczyn, to powinien ją napisać do dwóch tygodni
od powrotu do szkoły. Do czasu zaliczenia sprawdzianu nauczyciel wpisuje ”-” (nieobecny). Po upływie dwóch
tygodni i niezaliczenia pracy wpisuje się ocenę niedostateczną.
- zasady przechowywania sprawdzianów reguluje Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania
Ø KARTKÓWKI
- to forma kontroli bieżącej obejmująca zakres treściowy 2-3 ostatnich tematów,
- nie mogą trwać dłużej niż 15 min.,
- przeprowadzane są w formie pisemnej,
- nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki,
- jeżeli uczeń nie pisał zapowiedzianej kartkówki z usprawiedliwionych przyczyn, to powinien ją napisać do
dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Do czasu zaliczenia nauczyciel wpisuje ”-” (nieobecny). Po upływie
dwóch tygodni i niezaliczenia pracy wpisuje się ocenę niedostateczną.
Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Ø KARTY PRACY
- to forma kontroli bieżącej, obejmująca zakres treści nowego materiału, uczniowie dostają do samodzielnego
opracowania nowe zagadnienia, pracują z podręcznikiem.
Ø PRACE DOMOWE
- to praktyczna, pisemna lub ustna forma ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez
ucznia podczas lekcji,
- brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem
zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Ø ZESZYT ĆWICZEŃ
- ocenie podlega treść merytoryczna oraz systematyczność i staranność
Ø AKTYWNOŚĆ
- aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane za pomocą plusów i minusów,
- minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji,
- sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami,
z uwzględnieniem zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- ocenie z aktywności podlegać będzie także udział w konkursach przedmiotowych, przygotowanie
dodatkowych prac/materiałów, udział w akademiach itp.
Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają
oceny ze sprawdzianów (waga 3), w drugiej kolejności kartkówki (waga 2). Inne oceny mają charakter wspomagający.
O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje nauczyciel, średnia ocen wyliczona w dzienniku elektronicznym jest tylko
sugestią, wskazówką i pomocą dla nauczyciela.

