
Kryteria oceniania z geografii

Przedmiotem oceniania są:
  -  wiadomości,
- umiejętności,
- postawa ucznia i jego aktywność.

Uczniowie w toku zajęć lekcyjnych mogą otrzymywać oceny cząstkowe za:
- sprawdzian  wiadomości  po  zakończonym dziale,  który  musi  być  zapowiedziany  z  tygodniowym
wyprzedzeniem, wpisany do dziennika,  poprzedzony powtórzeniem materiału; sprawdziany  muszą zostać
ocenione przez nauczyciela najpóźniej w terminie dwóch tygodni od ich przeprowadzenia
  –   kartkówki- jeśli kartkówka jest niezapowiedziana to obejmuje materiał programowy z ostatniej lekcji,
a jeśli zapowiedziana to może obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez nauczyciela.
- odpowiedź ustną z ostatniej lekcji lub zakresu wskazanego wcześniej przez nauczyciela
- samodzielnie wykonaną pracę domową;
- aktywność na lekcji;

  -  prezentowanie pracy grupy;
- wykonanie  prac  dodatkowych  (zaproponowanych  przez  ucznia  lub  wskazanych przez
nauczyciela), wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak
i wykraczające poza program,
-  znaczące osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Jeżeli  nauczyciel  stwierdzi  niesamodzielność  pisania sprawdzianu wiedzy przez  ucznia,  jest  zobligowany
(zgodnie z wpisem w Statucie Szkoły) do unieważnienia pracy i wpisania oceny niedostatecznej.

Prawa i obowiązki ucznia
-Obowiązkiem ucznia jest przygotowanie się do zajęć i systematyczne odrabianie zadań domowych.

-Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego „nieprzygotowania” (spowodowanego brakiem zadania,  zeszytu
przedmiotowego,  nieprzygotowaniem do odpowiedzi  ustnej)  w półroczu  zgłoszonych  na  początku zajęć
lekcyjnych jeśli lekcja z danego przedmiotu odbywa się raz w tygodniu. Jeżeli zajęcia  odbywają się dwa
razy  w  tygodniu  uczeń  ma  prawo  do  dwóch  „nieprzygotowań”.  Zgłoszenie  nieprzygotowania  przed
rozpoczęciem lekcji zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki oraz odpowiedzi ustnej; 

-Sprawdziany   muszą  zostać  ocenione  przez  nauczyciela  najpóźniej  w  terminie  dwóch  tygodni  od  ich
przeprowadzenia;  nauczyciel  podaje  uczniom  punktację  i  ocenę  ze  sprawdzianu  oraz  informuje
o możliwości    jednokrotnej poprawy oceny w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o ocenie.
Sprawdzające  wiedzę prace pisemne mogą odbywać się w tradycyjne formie lub elektronicznej.

-Uczeń,  który uczestniczy w zajęciach edukacyjnych  po nieobecności  trwającej  co najmniej  tydzień  ma
prawo nie pisać sprawdzianu. Uczeń indywidualnie z nauczycielem ustala termin, w którym napisze zaległy
sprawdzian, termin ten nie może przekroczyć dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły.

 -W przypadku  gdy  uczeń  był  nieobecny  tylko  w  dniu  sprawdzianu  jest  zobowiązany  napisać  zaległy
sprawdzian  niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

100 % uzyskanych punktów podczas sprawdzianu ocena celująca
90%-99%  ocena  bardzo dobra
75%-89%  ocena dobra
50%-74%  ocena dostateczna
30%-49%  ocena dopuszczająca
0%-29%   ocena niedostateczna
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