ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA - CHEMIA /PRZYRODA WĄTEK CHEMICZNY
W ZESPOLE SZKÓŁ IM JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

Liceum Ogólnokształc ce
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasady Przedmiotowego Oceniania zostały skonstruowane w oparciu o nast puj ce dokumenty:
 Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562),;
 Obowi zuj ce podstawy programowe kształcenia ogólnego dla chemii i przyrody-w tek chemia
 Dopuszczone do u ytku szkolnego programy nauczania chemii i przyrody
 Zasady Wewn trzszkolnego Oceniania Uczniów w Zespole Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza;
 Wymagania edukacyjne z chemii i przyrody – w tek chemia.
I . Ogólne zasady systemu oceniania
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Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie s zapoznawani z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi
z poszczególnych przedmiotów . Takie same informacje przekazywane s rodzicom na pierwszym zebraniu z
wychowawc . Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne dost pne s dla
uczniów i rodziców/prawnych opiekunów/ na stronie internetowej szkoły www.iwaszkiewicz.edu.pl.
Ka da ocena wystawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona.
Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom/opiekunom/ i nauczycielowi informacji o specjalnych uzdolnieniach,
post pach i trudno ciach ucznia. Ka dy rodzic/opiekun/ mo e obejrzeć prace pisemne i dowiedzieć si o
post pach i trudno ciach swojego dziecka podczas dni otwartych, zebra oraz godzin pracy nauczyciela.
Nauczyciel stosuje ró ne formy oceniania uwzgl dniaj c kryteria bie cego oceniania.
Ocenianie pracy uczniów odbywa si na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi
ustnych, prac domowych oraz aktywno ci uczniów na lekcji.
Sprawdziany i odpowiedzi ustne s obowi zkowe. W semestrze przeprowadzane s 2 sprawdziany.
Sprawdziany przeprowadzane s w formie pisemnej.
Oceny ze sprawdzianów /cały dział/ stanowi najwa niejsz cz ć składow oceny semestralnej/rocznej/ i s
zapisywane kolorem czerwonym.
Sprawdziany s zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Ka d ocen ze sprawdzianu mo na poprawić tylko jeden raz.
Popraw mo na napisać po wcze niejszym uzgodnieniu z nauczycielem na lekcji chemii lub przyrody.
Poprawa jest w formie pisemnej.
Ucze , który korzysta z niedozwolonych pomocy podczas sprawdzianu otrzymuje ocen niedostateczn i traci
prawo do poprawy w formie pisemnej.
Ucze nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych powinien go napisać w terminie nie przekraczaj cym
dwóch tygodni od powrotu do szkoły, je eli nieobecno ć jest dłu sza ni 1 tydzie .
Je eli nieobecno ć ucznia jest tylko w danym dniu /na lekcji chemii lub przyrody/ ucze pisze sprawdzian na
lekcji nast pnej.
Kartkówki nie s zapowiadane i przeprowadzane z 3 ostatnich lekcji. Nie mo na ich poprawiać.
Za prac na lekcji przyznawane s „plusy” lub „minusy” /notowane w oddzielnym notatniku nauczyciela/: 4
plusy to 4, a 3 minusy to 1.
Plusy i minusy mo na otrzymać za prace domowe, rozwi zywanie zada przy tablicy, twórczy wkład w przebieg
lekcji /np. praca w grupach na lekcji, karty pracy/.
Ocena za „plusy” wpisywana jest jako ocena za aktywno ć.
Ucze jest zobowi zany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podr cznika na ka d lekcj .
Ucze ma prawo do 1 w ci gu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Wyj tek stanowi zapowiedziane
lekcje powtórzeniowe i sprawdziany.
Przez nieprzygotowanie si o lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak podr cznika /mo liwy jeden na ławce na 2
osoby/, brak pracy domowej, niegotowo ć do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu
limitu okre lonego powy ej, ucze otrzymuje za ka de nieprzygotowanie ocen niedostateczn .
Prace pisemne uczniów s przechowywane w szkole, wgl d do nich ma ucze i jego rodzice /opiekunowie/.
Ucze mo e otrzymać ocen dodatkow za udział w konkursach, olimpiadach, udział w projektach badawczych.
Przyroda – w tek chemia . Ocena ródroczna i roczna z przedmiotu Przyroda jest wspólnie wystawiana przez
nauczycieli ucz cych tego przedmiotu.
W innych sprawach zastosowanie maj Zasady Wewn trzszkolnego Oceniania

II. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz realizacji zada praktycznych.
Wypowiedzi ustne:






mówienie zgodnie z tematem,
precyzyjne i jasne formułowanie my li,
wła ciwe posługiwanie si poj ciami i j zykiem chemii,
prawidłowe wyra anie spostrze e i pogl dów.

Wypowiedzi pisemne:




sprawdziany /ró ne formy np. testy/:
zadania otwarte-punktowanie wielowarto ciowe /np.2 pkt. za pełn odpowied , 1 pkt.za odpowied cz ciow i 0
pkt. za bł dn lub jej brak/.
zadania zamkni te-punktowanie w skali od 1 do 3 pkt.

Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane s na stopnie wg nast puj cej skali:
100%-96%+zadanie dodatkowe-celuj cy
95%-86%-bardzo dobry
85%-71%-dobry
70%-56%-dostateczny
55%-41%-dopuszczaj cy
40%-0%-niedostateczny
Zadania praktyczne:
 projektowanie i wykonanie do wiadczenia,
 przestrzeganie przepisów bhp,
 poprawne wykonanie opisu do wiadczenia,
 dokładno ć prowadzenia obserwacji i prawidłowe wyci ganie wniosków,
 dokładno ć wylicze ,
 estetyka wykonywanych opisów do wiadcze -wykonywanych ilustracji.

III. Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami na zaj ciach chemii i przyrody/w tek chemiczny/
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W zale no ci od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dostosowane s do mo liwo ci edukacyjnych
ucznia na podstawie opinii i orzecze poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wymagania edukacyjne mo na równie dostosować do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia nieposiadaj cego orzeczenia lub opinii. Takiego dostosowania dokonuje si na podstawie
rozpoznania przez nauczycieli i specjalistów indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i
psychofizycznych ucznia.
Nauczyciel stosuje ró ne formy oceniania uwzgl dniaj c kryteria bie cego oceniania.

IV. Sposoby dokumentowania osi gni ć uczniów.
1.
2.

Wszystkie formy pracy i aktywno ci ucznia oceniane s w skali stopniowej i odnotowywane w dzienniku
lekcyjnym.
Dla uczniów obj tych nauczaniem indywidualnym prowadzony jest oddzielny dziennik, w którym zapisuje si
kolejne tematy lekcji oraz wpisuje uzyskane oceny. Oceny te podlegaj wpisowi do dziennika klasy na koniec
semestru i roku szkolnego.

V. Sposoby informowania rodziców/opiekunów prawnych/:
1.
2.

Na pro b rodzica/opiekuna prawnego/ nauczyciel jest zobowi zany przedstawić sprawdzon prac ucznia.
Rodzic/opiekun prawny/ jest informowany o ocenach cz stkowych oraz ródrocznych i rocznych podczas zebra
rodzicielskich, dni otwartych lub w czasie indywidualnych spotka z nauczycielem.
Opracowanie: nauczyciele chemii i przyrody

