
ZASADY PRACY NA LEKCJACH PRZYRODY 

 

1) Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza i umiejętności). 
2) Plusami oceniana będzie praca na lekcji: 3 plusy „+” = 5 (bdb), 4 „+” = 6 (cel) 
3) Ocenie według skali podlegają: 

− sprawdziany (waga 4) – od 1do 3 w półroczu  

− kartkówki (waga 3)  - od 1 do 3 w półroczu  

− karty pracy (waga 3)  - od 1 do 3 w półroczu   

− wypowiedzi ustne i pisemne (waga 3) – od 1do 3 w półroczu  

− praca na lekcji (waga 2), oceniana na bieżąco, 

− ćwiczenia, zadania domowe (waga 1), oceniane na bieżąco. 
4) Zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe. 

5) Każdy sprawdzian poprzedzony jest wpisem w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

lekcją powtórzeniową. 
6) Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej i muszą być 

zapowiedziane przez nauczyciela. 
7) Uczeń ma prawo przystąpić do poprawy każdej oceny tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty zapoznania 

się z oceną (w terminie ustalonym przez nauczyciela), a ocena uzyskana z poprawy zostaje wpisana do 
dziennika lekcyjnego. 

8) W przypadku nieobecności uczeń pisze zaległy sprawdzian, kartkówkę oraz uzupełnia pozostałe brakujące oceny 
w terminie ustalonym przez nauczyciela, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły 

(w wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu). Po upływie tego terminu nauczyciel  ma prawo do 
sprawdzenia wiedzy z zaległego materiału w dowolnej formie i czasie.  

9) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w półroczu (nie dotyczy to zapowiedzianych form 
sprawdzających); nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem zajęć. W wyjątkowych sytuacjach uczeń 

może być zwolniony z przygotowania do zajęć, ale tylko na pisemną prośbę rodziców. 
10) Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

11) Każdy uczeń powinien otrzymać co najmniej cztery oceny w półroczu  przy jednej godzinie tygodniowo  
a sześć ocen w półroczu przy dwóch godzinach tygodniowo. 

12) Każdy uczeń powinien posiadać na lekcji podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń oraz inne niezbędne przybory 
potrzebne na lekcji. 

13) Skala procentowa: 
          0 – 29%  -  niedostateczny 

                         30 – 49 %  -  dopuszczający 

                         50 – 69 %  -  dostateczny 

                         70 – 84%  -  dobry 

                         85 – 97%  -  bardzo dobry 

                         98 – 100%  -  celujący 

UCZNIU!  

− jeśli chcesz coś powiedzieć- zgłoś się! 

− słuchaj uważnie poleceń nauczyciela, żebyś wiedział, co masz zrobić 

− masz prawo pytać, gdy czegoś nie rozumiesz! 

− nie jedz na lekcjach – będziesz rozpraszał siebie i innych 

− możesz napić się wody – nie musisz o to pytać, ale zrób to po cichu, tak żeby nie przeszkadzać innym 

− szanuj siebie i innych – pamiętaj o kulturze osobistej! 

− wychodząc z klasy zostaw po sobie porządek: 
 

 

 

mgr Jolanta Buczyńska  ...……………………………….        …………………………………. 
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