Przedmiotowe ocenianie - chemia
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz ich poziomu
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
i realizowanych w szkole programów nauczania.
2. Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, niezapowiedziane kartkówki,
odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca
ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
4. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.
5. Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
6.Termin zwrotu ocenionych testów i prac klasowych nie może być dłuższy niż dwa
tygodnie, a kartkówek jeden tydzień. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji.
7.Ocena niedostateczna ze sprawdzianu godzinnego pisemnego może być poprawiona
do 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu.
8. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej ma on obowiązek napisać zaległy
sprawdzian w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły. Niedopełnienie tego
obowiązku skutkuje oceną niedostateczną.
9.Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może
jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech
ostatnich lekcji.
10. Prace pisemne oceniane są wg następującej skali:
Celujący – 100%- 96% punktacji zasadniczej
Bardzo dobry – 95%- 86% punktacji zasadniczej
Dobry – 85%- 76% punktacji zasadniczej
Dostateczny – 75%- 51% punktacji zasadniczej
Dopuszczający -50%- 31% punktacji zasadniczej
Niedostateczny – poniżej 30% punktacji zasadniczej
11. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, co zwalnia go od odpowiedzi ustnej,
od niezapowiedzianej kartkówki, od pracy domowej. Nieprzygotowanie do zajęć można
zgłosić 2 razy w ciągu semestru. Nieprzygotowanie nie zwalnia z zapowiedzianych prac
pisemnych.
12. Brak pisemnej pracy domowej odnotowuje się w dzienniku skrótem (bp).
Odnotowanie trzykrotne braku pracy domowej jest podstawą do wpisania oceny
niedostatecznej. Każdy kolejny brak pracy jest równoznaczny z oceną niedostateczną.
13. Za aktywną pracę na lekcji uczeń jest nagradzany:
- pochwałą ustną, stopniem bardzo dobrym, celującym lub plusem(+). Pięć plusów
skutkują oceną bardzo dobrą za aktywność na lekcji.
14. Za brak przygotowania do lekcji uczeń może otrzymać:
-wpis do dziennika (np.), ocenę niedostateczną lub minus(-)
Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną z aktywności na lekcji.
15. Oceny półroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia
przewidziany w podstawie programowej na dane półrocze i rok szkolny.
Ocena roczna jest odzwierciedleniem całorocznych osiągnięć ucznia i nie jest
równoznaczna z oceną na półrocze.

