
  PRZYRODA

1. Przedmiotowy system oceniania z przyrody opracowany w oparciu o :
- obowiązującą Podstawę Programową;
- Statut Szkoły;
- program nauczania przyrody;

2. Przedmiotem oceniania są :
- wiadomości
- umiejętności
- postawa ucznia i jego aktywność oraz indywidualne możliwości.

3. Ocenianiu bieżącemu podlegają następujące formy:
- sprawdzian po każdym dziale – 1 godzina zapowiedziany przez nauczyciela
z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmująca treścią dział programowy;
- kartkówka – pisemna forma wypowiedzi ucznia trwająca od 5 do 20 minut, 
obejmująca materiał z 1 – 2 ostatnich lekcji bądź jednego - ostatniego tematu, 
bądź też sprawdzająca samodzielność wykonania pracy domowej, bez 
zapowiedzi nauczyciela;
- praca i aktywność na lekcji;
- wypowiedź ustna;
- praca domowa, praca na lekcji w tym prowadzenie obserwacji, wykonywanie
doświadczeń, mogą być ocenianie za pomocą oceny bądź za pomocą punktów.
- inne formy określone przez nauczyciela związane ze specyfiką przedmiotu 
m.in. projekt, doświadczenie, dodatkowa praca domowa itp.

4. Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i  
zapisane w dzienniku elektronicznym.   
- sprawdziany pisemne są obowiązkowe;
- uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, 
musi przystąpić do niego w ciągu 10 dni szkolnych od daty powrotu do szkoły;
- jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń 
przystępuje do niego na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.

5. Sposób oceniania sprawdzianów:
100% celujący
99–90% bardzo dobry
89–71% dobry
70–50% dostateczny
49–31% dopuszczający
30% niedostateczny



6. Uczeń ma prawo  być nieprzygotowany  do lekcji dwa razy w semestrze, a 
fakt ten zobowiązany jest zgłosić przed lekcją (sytuacja nie dotyczy 
sprawdzianów i kartkówek).

7. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia:
- ocena zapisana jest w dzienniku elektronicznym.
- Rodzice są informowani o postępach w nauce dziecka poprzez dostęp do 
dziennika internetowego (oceny, nieobecności, uwagi ).
- uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: 
śródroczną i roczną. Wystawia je nauczyciel na podstawie wagi ocen 
cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia.
- o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej rodzice będą 
powiadomieni na miesiąc przed klasyfikacją.


