
Zasady pracy i oceniania obowiązujące na
lekcjach biologii i chemii.

1. Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego    przychodzenia
na zajęcia biologii i chemii.

2. Uczeń pozostawia porządek na swoim stanowisku pracy po       
zakończonej lekcji.

3. Na lekcje biologii i chemii uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt 
przedmiotowy oraz przybory do  pisania i rysowania (ołówek i gumkę).

4. Uczeń na lekcji odpowiada siedząc, chyba, że istnieje powód do      
wezwania go do tablicy, modelu itp.

5. Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy.
6. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się na każdą lekcję z 

materiału obejmującego 3 ostatnie tematy.
7. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek       

uzupełnienia zaległości w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8. Wiadomości i umiejętności dotyczące materiału z 2 - 3 ostatnich 
lekcji  mogą być sprawdzane w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej   
– kartkówki bez zapowiadania. 
9. Po zrealizowaniu całego działu materiału uczeń pisze sprawdzian  
wiadomości i umiejętności, termin zostaje ustalony z tygodniowym       
wyprzedzeniem, wpisany do dziennika elektronicznego LIBRUS oraz 
zeszytu ucznia.
10. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową i jest pracą      
obowiązkową.
11. Jeżeli uczeń, z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie pisał    
sprawdzianu, przystępuje do zaliczenia materiału w innym,       
uzgodnionym z nauczycielem terminie.
12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub 
dopuszczającej ze sprawdzianu uczeń może, w ciągu dwóch tygodni od
daty uzyskania tej oceny, materiał poprawić. Wówczas w dzienniku 
elektronicznym LIBRUS uczeń otrzymuje obok oceny 
niedostatecznej/dopuszczającej  ocenę z poprawy.
13. Uczeń oceniany jest systematycznie z odpowiedzi ustnych,      
kartkówek, sprawdzianów, prac domowych, prac dodatkowych,       
aktywności na lekcji a oceny wystawiane przez nauczyciela są       
jawne.



14. Uczeń za swoją aktywność na lekcji może otrzymać ocenę , „+” lub
„-‘’.Uzyskanie przez ucznia pięciu plusów jest jednoznaczne z        
otrzymaniem oceny bardzo dobrej, otrzymanie pięciu „-” oceny        
niedostatecznej. 

15.Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez      
podania przyczyn nie więcej niż raz w półroczu gdy przedmiot jest 
realizowany przez 1 godzinę lekcyjną w tygodniu i dwa razy w półroczu 
w przypadku gdy przedmiot jest realizowany przez 2 godziny lekcyjne . 
Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

16. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych. Uczeń ma 
prawo na początku lekcji zgłosić brak zadania bez podania przyczyn nie
więcej niż raz w półroczu gdy przedmiot jest realizowany przez 1 
godzinę lekcyjną w tygodniu i dwa razy w półroczu w przypadku gdy 
przedmiot jest realizowany przez 2 godziny lekcyjne . Nauczyciel 
odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

17. Jeżeli uczeń nie zgłosi nie odrobienia zadania domowego, a       
nauczyciel stwierdzi jego brak, wpisuje uczniowi „-‘’. Uzyskanie przez 
ucznia pięciu „-” w półroczu jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny      
niedostatecznej.

18. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej brane są pod uwagę:       
oceny z przedmiotu, aktywność ucznia na zajęciach,       
zaangażowanie w prace dodatkowe.


