
ZASADYWSPÓŁPRACY NA LEKCJACH BIOLOGII

 Ocenianie wiadomości i umiejętności:

a. wiadomości przedmiotowe (zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw
programowych)
b. umiejętności przedmiotowe (analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów,

gromadzenie danych, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, porównywanie i
wnioskowanie, wykonywanie wykresów, diagramów i ich interpretowanie, posługiwanie się
środkami technicznymi, korzystanie z różnych źródeł informacji).

c. postawę ucznia i jego aktywność (pracę w grupie, dyskusję, aktywność na lekcji, odpowiedzialność
za podjęte zadania, kreatywność.

Uczeń ma obowiązek na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy, a nauczyciel ma prawo do jego
kontroli

 Formy podlegające ocenie:
Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne:

1.kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane),
2. prace klasowe podsumowujące poszczególne działy (zapowiedziane z tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisane do dziennika, uczniowie otrzymują zakres materiału),
3. uczeń ma prawo do zgłaszania nieprzygotowania do lekcji:

jeden raz w półroczu, jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1-2 godzin,
dwa razy w półroczu, jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze większym niż dwie
godziny tygodniowo,
jeden raz w półroczu w klasie maturalnej przedmiotów realizowanych w zakresie
rozszerzonym.

4. za brak pracy domowej i niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji uczeń otrzymuje ocenę ndst.
5. uczeń za pracę domową może uzyskać „+” ,„-„ lub ocenę. Plusy i minusy nauczyciel odnotowuje w
swoim kalendarzu, oceny są bezpośrednio wpisywane do dziennika. Po otrzymaniu czterech „+” (przy
2h biologii w tyg. i więcej, przy 1h trzech„+”) plusy zamieniają się na ocenę bdb która zostaje
wstawiona do dziennika, jeśli uczeń otrzyma cztery „-„ ((przy 2h biologii w tyg i więcej, przy 1h
trzy„-”) minusy zamieniają się na ocenę ndst i ocena zostaje wpisana do dziennika. W ten sam sposób
uczeń otrzymuje oceny z aktywności na lekcji.
Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas kartkówki, na pracy klasowej wiąże się z
otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy. Przez niesamodzielną pracę należy
rozumieć m.in.: odwracanie się, rozmawianie, przepisywanie, korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny półrocznej lub rocznej z danego przedmiotu, jest
opanowanie wszystkich umiejętności z podstawy programowej nabywanych w danym okresie przez
uczniów, które jednocześnie umożliwiają nabywanie kolejnych kompetencji w dalszym procesie
edukacyjnym.

3. Zasady poprawiania ocen:

a) Uczeń ma prawo otrzymania ocenionej pracy kontrolnej w
terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej przeprowadzenia.
b) Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub
testu w terminie 14 dni od otrzymania wyników.
c) Jeżeli uczeń nie zaliczy/ nie poprawi materiału w przeciągu 2
tygodniu od oddania sprawdzonej pracy lub nieobecności
ostateczny termin poprawy zostanie wyznaczony na koniec
bieżącego półrocza.
d) W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z
przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy;
e) Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać pracy
klasowej w określonym terminie, wówczas ma obowiązek napisać
sprawdzian w innym terminie (niedłuższym niż dwa tygodnie),
ustalonym z nauczycielem.

4. Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani

z powyższym PSO oraz wymaganiami na poszczególne
oceny.

2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o kryteria oceniania.
3. Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole,

przy czym są one do wglądu dla uczniów i ich rodziców.
Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca
bieżącego roku szkolnego.

4. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek na miesiąc przed
posiedzeniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej
(śródrocznej / rocznej) poinformować ucznia i jego rodzica
(prawnego opiekuna) o przewidywanej ocenie z przedmiotu,
dokonując wpisu do dziennika elektronicznego.

Procentowy zakres punktów na daną ocenę

1) 0 ÷ 39 % stopień niedostateczny;
2) 40 ÷ 55 % stopień dopuszczający;
3) 56 ÷ 74 % stopień dostateczny;
4) 75 ÷ 87 % stopień dobry;
5) 88 ÷ 98 % stopień bardzo dobry;
6) 99 -100 %stopień celujący.
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