Przedmiotowe ocenianie z przyrody i biologii w klasach IV – VIII
rok szkolny 2018/2019 zgodne ze Statutem Szkoły
1.Celem oceniania z przyrody i biologii jest ustalenie:
 Osiągnięć ucznia w odniesieniu do wymagań edukacyjnych oraz jego możliwości
 Poinformowanie ucznia, co powinien jeszcze zrobić, aby wiedzieć i umieć więcej
 Wskazać sposoby pracy, które zapewnią uczniowi jeszcze lepsze wyniki
2. Główne źródła oceniania (zbierania informacji) to:


Prace pisemne (np. sprawdziany, kartkówki, pisemne prace domowe, prowadzenie
zeszytu ćwiczeń, inne (prace badawcze, zadania związane z projektami edukacyjnymi
np. prezentacje, referaty, plakaty)
 Odpowiedź ustana (ustne sprawdzenie wiadomości, pytania aktywne, referowanie pracy
grupy, praca na lekcji)
Zadania dodatkowe np. zielnik
 Inne (zeszyt przedmiotowy, inicjatywa i samodzielność myślenia, systematyczność
i terminowość pracy, polecenia i ćwiczenia wykonywane na lekcjach)
3. Nauczyciel udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
zwrotnej o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. Informacja zwrotna w formie
ustnej na każdej lekcji, w formie ustnej lub pisemnej do sprawdzianów kończących dział
materiału (lub podsumowujących półrocze), kartkówek lub innych form wypowiedzi pisemnej
(np. referat, zadanie domowe);
Nieprzygotowanie do lekcji, tzw. „np.”, można zgłosić dwa razy w półroczu (w przypadku
1h/tydzień jeden raz w półroczu). Dotyczy ono zarówno nieprzygotowania do odpowiedzi, jak
i braku zadania domowego. Nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów lub
kartkówek.
Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji.
4. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianach, uczeń ma obowiązek do napisania
zaległego sprawdzianu w terminie do 10 dni roboczych od powrotu do szkoły. Nauczyciel
w porozumieniu z uczniem ustala sposób postępowania i możliwości uzyskania oceny.
W przypadku, gdy uczeń nie przyszedł napisać zaległego sprawdzianu w umówionym terminie
przystępuje do jego napisania na pierwszej lekcji, na której jest obecny.
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6.Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę, którą otrzymał z dowolnej formy odpowiedzi ustnej
i pisemnej. Formę poprawy uczeń ustala z nauczycielem, jednocześnie poprawa musi się odbyć
w ciągu 10 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o ocenie. Uczeń może poprawić
ocenę na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela.
Do dziennika nauczyciel zapisuje ocenę z poprawy jedynie wtedy, gdy jest ona wyższa od
wcześniej uzyskanej. Przy końcowym ocenianiu postępów ucznia nauczyciel bierze pod uwagę
zarówno ocenię wcześniej uzyskaną (poprawianą) jak i poprawkową.
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