PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII
System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) w ZSOiS
w Zielonej Górze oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
I.





Cele oceniania:
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,
motywowanie ucznia do dalszej pracy,
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz o jego
uzdolnieniach.

II. Wymagania na poszczególne oceny (nauczyciel zapoznaje z nimi: uczniów - na pierwszych zajęciach
lekcyjnych oraz rodziców - na zebraniach we wrześniu).
III. Skala ocen – cyfrowa (1-6); pomocniczo w semestrze dopuszczalne są plusy i minusy w ocenach
cząstkowych.
IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:






prace pisemne: sprawdziany - minimum 2 w semestrze i kartkówki,
odpowiedzi ustne,
aktywność na zajęciach,
pisemne zadania domowe,
projekty.

V. Prace pisemne oceniane są z uwzględnieniem następujących progów procentowych:







0% - 30% niedostateczny (l)
31% - 50% dopuszczający (2)
51% - 70% dostateczny (3)
71% - 85% dobry (4)
86% - 95% bardzo dobry (5)
96% - 100% celujący (6)
Dopuszcza się oceny z plusem i minusem proporcjonalnie do powyższych progów.

VI. Zapis w e-dzienniku zawiera informację o zakresie pracy pisemnej.
VII. Symbole w zapisie form sprawdzających w e-dzienniku:
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- sprawdzian
- kartkówka
- odpowiedź ustna
- aktywność na zajęciach

Kon – konkurs
Zd - zadania domowe
0 – nieobecność na formie sprawdzającej wiedzę
np – nieprzygotowanie do lekcji

VIII. Przyjmuje się następujący udział procentowy w ocenie końcowej:





prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) ~60%,
odpowiedzi ustne ~20%,
aktywność na zajęciach ~10%,
zadania domowe ~10%..

IX. KONTRAKT:
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przyjętymi zasadami.
Wszystkie oceny są jawne.
Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia, badające jego wiedzę i umiejętności.
Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru min. 3 oceny.
Sprawdziany - minimum 2 w semestrze obejmują większą partię materiału i są BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWE:
zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (zapowiedź jest udokumentowana wpisem w e-dzienniku),
uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od oddania pracy przez nauczyciela;
poprawa odbędzie się na lekcji lub na konsultacjach,
c) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie (choroba, zawody), uczeń ma obowiązek napisać ten
sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły,
d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń pisze go na najbliższej lekcji, mając także
możliwość jego poprawy,
e) wobec uczniów (dotyczy podpunktów c i d) stosuje się identyczne kryteria oceniania jak w przypadku uczniów, którzy
piszą po raz pierwszy, a sprawdzian obejmuje taki sam zakres materiału,
e) sprawdzian uczeń może poprawić tylko jeden raz,
f) każda ocena otrzymana z poprawy sprawdzianu jest wpisywana do e-dziennika,
f) uczeń, który nie przystąpił do poprawy sprawdzianu w ustalonym terminie - traci taką możliwość, a jego szansa na
uzyskanie oceny pozytywnej z przedmiotu maleje,
g) po omówieniu wyników - wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole i udostępnia je zainteresowanym
rodzicom na tzw. Poniedziałkach pedagogicznych.
6. Kartkówki:
a) mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji,
b) nie muszą być zapowiadane,
c) uczniowie chętni mają prawo je poprawić,
d) z uzasadnionych przyczyn (choroba, wyjazd na zawody powyżej jednego dnia) uczeń może być zwolniony z kartkówki.
7. Odpowiedzi ustne podlegają poprawie.
8. Pisemne zadania domowe uczeń powinien mieć zapisane w zeszycie i powinien umieć je wyjaśnić.
9. Za aktywność na zajęciach nauczyciel może postawić ocenę.
10. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 2 razy w semestrze przy 2 godzinach tygodniowo 1 raz w semestrze
przy 1 godzinie tygodniowo). Nie dotyczy to sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. Nauczyciel zaznacza brak
przygotowania symbolem (-) w swoich notatkach i symbolem np. w dzienniku elektronicznym.
11. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe i podlega ocenie.
12. Uzupełnianie zeszytu ćwiczeń i wiadomości po dłuższej nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia.
13. Nauczyciel może zlecić dodatkową pracę (dla chętnych) i ma prawo ją ocenić.
14. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
wynikającymi z realizowanego programu nauczania oraz sposobami osiągnięcia celów edukacyjnych
(uczniowie potwierdzają to własnoręcznym podpisem).
15. Uczeń jest informowany na bieżąco o uzyskanych ocenach.
16. Na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - nauczyciel obniża wymagania wobec danego
ucznia.
17. Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany wg indywidualnie przyjętych dla niego zasad.
18. Uczeń, który opuścił 50% lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny - nie może być klasyfikowany.
19. Uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma minimalnej liczby ocen (trzech w semestrze) nie może być klasyfikowany.
20. Ocena semestralna ustalona jest na podstawie wszystkich ocen zdobytych przez ucznia w danym semestrze.
21. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna z przedmiotu na koniec roku szkolnego może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego (jeśli uczeń będzie miał do niego prawo).
22. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie:
 uczniowi - z uzasadnieniem i wskazówkami do dalszej pracy,
 rodzicom – poprzez zapis w e-dzienniku,
 rodzic ma prawo wglądu do sprawdzianów w szkole,
 na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną w I i II semestrze rodzice są informowani przez wychowawcę
o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej,
 o postępach ucznia rodzice są informowani na spotkaniach z wychowawcą klasy i z nauczycielem
przedmiotu,
 rodzic jest zobowiązywany systematycznie monitorować postępy w nauce swojego dziecka.
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