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Kryteria oceniania:
Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
Uczniowie  posiadający  opinię  Poradni  Pedagogiczno-Psychologicznej  mają  odrębne dostosowania  zgodne  z
posiadaną opinią.
 Obowiązuje stała skala „wystawiania” ocen z sprawdzianów oraz kartkówek na lekcjach biologii:

-  0 % do 40 % uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,  
-  więcej niż 40 % do 55 % uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą,
-  więcej niż 55 % do 70 % uczeń otrzymuje ocenę dostateczną,
-  więcej niż 70 % do 85 % uczeń otrzymuje ocenę dobrą,  
-  więcej niż 85 % do 99 % uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,
- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100%

Zasady obowiązujące w czasie lekcji:
- Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
- Wiadomości są sprawdzane z zakresu 3 ostatnich lekcji w formie odpowiedzi ustnej.
- Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
- Sprawdziany kończące działy są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest 
zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
- Kartkówki będą zapowiadane i nie podlegają poprawie.
- Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi ją napisać w terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli 
uczeń nie przystąpi do pisania w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo do wpisania oceny 
niedostatecznej.
- Uczeń poprawia ocenę tylko raz i ocena z poprawy wpisana jest do dziennika.
- Na każdą poprawę uczeń przychodzi przygotowany z obowiązującego materiału.
- Po dłuższej nieobecności w szkole, uczeń ma prawo nie być oceniany przez jedną lekcję oraz obowiązek 
uzupełnienia przerobionego podczas jego nieobecności materiału.
- Uczeń ma prawo tylko raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
- Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
- Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów podwyższających ocenę śródroczną 
(roczną).
- Uczeń nie spóźnia się na lekcje i nie przeszkadza w jej prowadzeniu, w w/w okolicznościach uczeń może 
otrzymać dodatkowe zadania podlegające ocenie.
- Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel kieruje się średnią ważoną ucznia ze wszystkich
ocen cząstkowych odpowiednio w półroczu/roku według następującego schematu:
     5,50-6,00 celujący                                              
     4,75-5,49 bardzo dobry
     3,75-4,74 dobry
     2,75-3,74 dostateczny
     1,75-2,74 dopuszczający
     1,00-1,74 niedostateczny
Podwyższenie oceny rocznej z przedmiotu (odstąpienie od schematu) jest możliwe w przypadku udziału ucznia
w konkursach przedmiotowych i zdobywania wysokich osiągnięć, uczęszczanie na zajęcia dodatkowe, sumienne
wypełnienie obowiązków ucznia. O podwyższeniu oceny decyduje nauczyciel uczący.

Magda Juszczak-
nauczyciel przedmiotu


