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Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.
Ocenianie uczniów na lekcjach biologii dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego
w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach.
Ustalenie minimalnej liczby ocen dla przedmiotu realizowanego w wymiarze :
jedna godzina w tygodniu – min. 3 oceny
dwie godziny w tygodniu – min. 4 oceny

Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez cały okres nauki.
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe.
Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie dezorganizuje lekcji.
Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych
umiejętności i wiedzy (informacja zapisywana w dzienniku).
9. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z dwóch-trzech ostatnich różnych tematów lekcji nie muszą
być zapowiadane, ocena nie podlega poprawie.
10. Wszystkie zaległości spowodowane nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję
chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin.
11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 2 tygodni od
dnia powrotu do szkoły, po zajęciach lekcyjnych.
12. Ocenę uczeń ma prawo poprawić w terminie i na zasadach ustalonych wspólnie z nauczycielem (po zajęciach
lekcyjnych). Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę średnia z obu ocen.
13. Wszystkie prace pisemne ucznia są w każdej chwili udostępniane rodzicom do wglądu i są przechowywane
w dokumentacji nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego.
14. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji( na początku zajęć), które
będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą skrótu np.( nie dotyczy lekcji , na których ma odbyć się
wcześniej ustalony sprawdzian)
15. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych umożliwiających uzyskanie
wyższej oceny.
16. Informacje o ocenach rodzice uzyskują na bieżąco poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego lub zeszycie
przedmiotowym. Uczeń ma obowiązek poprosić rodzica o podpisanie uzyskanej oceny.
17. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narządzi:
 sprawdziany, testy (waga5)
 kartkówki (waga3)- nie podlegają poprawie
 odpowiedzi ustne,(waga 4)
 prace domowe (waga 2), prace długoterminowe (waga 3)
 inne formy aktywności np. udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych(waga od 1 do 5)
 obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach.
18. Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny końcoworocznej.
Dotyczy to uczniów:
- którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o min. 0,5) w nauce w stosunku do I półrocza
- w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.)
19. Wszystkie formy aktywności oceniane są w skali stopniowej.
20. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej skali:
 100%-98 %celujący
 97% - 91% bardzo dobry
 90% - 75% dobry
 74% - 53% dostateczny
 52% - 35% dopuszczający
 34% - 0% niedostateczny
 Ocena z plusem - +0,5, ocena z minusem - - 0,25
21. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. (średnia ważona)
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