Tychy, 30.08.2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Opracowany w oparciu o (zgodny z):
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015 r. (Dz.U.2007/83/562, 130/906, 2008/3/9) w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych z późn. zm.)
- Statutem Zespołu Szkół nr 7

1.

Uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie i rytmicznie.

2.

Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.

4.

prace pisemne: kartkówki, sprawdziany
odpowiedzi ustne
aktywność w czasie lekcji
przygotowanie do lekcji: zadanie domowe, zeszyt przedmiotowy (z wyłączeniem informatyki)
projekt edukacyjny, prezentacja
udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych
inne prace dodatkowe podjęte z inicjatywy ucznia lub wg. wskazówek nauczyciela (np. przygotowanie i
wygłoszenie referatu, wykonanie planszy, przedstawienie oryginalnego, niekonwencjonalnego rozwiązania
zadania, przygotowanie materiałów i poprowadzenie zajęć)

Każdej ocenie przydzielona jest waga
Lp.

Forma pracy ucznia podlegająca ocenie

Waga oceny

1
2

konkurs przedmiotowy (I, II lub III miejsce)
sprawdzian

3
3

3
4
5
6
7
8

kartkówka
odpowiedź ustna
projekt edukacyjny
prezentacja
aktywność w czasie lekcji
Inne: zadanie domowe, zeszyt przedmiotowy,
referat, plakat

2
2
2
2
1
1

Ocena śródroczna i roczna
a)

Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen bieżących wg następującej skali:
1.00 – 1,74
- niedostateczny
1,75 - 2,60
- dopuszczający
2,61 - 3,60
- dostateczny
3,61 - 4,60
- dobry
4,61 - 5,60
- bardzo dobry
od 5,61 - celujący

b)
c)
d)

5.

Ocena roczna jest całościową oceną pracy ucznia.
Ocena roczna nie może być niższa niż średnia ważona.
Nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę roczną w uzasadnionych przypadkach.

Przygotowanie do zajęć:
a)

uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję
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b)
c)

d)

e)

6.

7.

Aktywność na lekcji:
a)

Aktywność na lekcji jest oceniana za pomocą „+”. (W trakcie jednej lekcji uczeń może zdobyć więcej niż jeden
„+”). Po uzyskaniu odpowiedniej ilości „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Ilość „+” równoznaczna z
oceną bardzo dobrą to:
 3 przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo
 4 przy dwóch godzinach lekcyjnych tygodniowo,
 5 przy trzech (i więcej) godzinach lekcyjnych tygodniowo

b)

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się notatki z
każdej lekcji oraz zadane przez nauczyciela zadania domowe, z wyłączeniem informatyki gdzie uczeń ma
obowiązek zapisywania zadań na indywidualnym koncie.

Odpowiedź ustna:
a)

b)

8.

z bieżącego materiału (bez zapowiedzenia), obejmującego znajomość trzech tematów (maksymalnie z 5
ostatnich lekcji) z uwzględnieniem niezbędnych wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności stanowiących
podstawę lub kontynuacje realizowanych treści nauczania
jeśli uczeń nie jest przygotowany a nie zgłosił tego przed lekcją nauczycielowi otrzymuje ocenę niedostateczną.

Prace pisemne: kartkówka
a)
b)

c)
9.

dłuższa uzasadniona nieobecność ucznia na lekcjach lub szczególna sytuacja osobista mogą zwolnić ucznia z
w/w powinności lecz uczeń powinien usprawiedliwić się przed lekcją nauczycielowi
uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w półroczu nieprzygotowanie do lekcji. W przypadku, gdy lekcje odbywają
się jeden raz w tygodniu, uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w półroczu. Zgłoszenie
nieprzygotowania nie zwalnia z pracy na lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić nie później niż w
trakcie sprawdzania obecności
uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia notatki w zeszycie przedmiotowym a także
obowiązkowego zadania domowego. Gdy uczeń nie wykona w/w czynności uznawane jest to jako
nieprzygotowanie ucznia do zajęć
Uwaga: Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się nie opanowanie materiału z trzech ostatnich tematów
(maksymalnie 5 lekcji), brak zadania domowego, podręcznika (jeden podręcznik na dwie osoby), zeszytu.

jest formą pisemnej odpowiedzi na analogicznych warunkach jak odpowiedź ustna z bieżącego materiału, (do
15 minut)
uczeń nieobecny na zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek napisać zaległą kartkówkę w ciągu tygodnia w
terminie ustalonym z nauczycielem. Niespełnienie tego warunku jednoznaczne jest z otrzymaniem oceny
niedostatecznej
kartkówki nie podlegają poprawie

Prace pisemne: sprawdziany
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

mogą trwać od 20 do 45 minut, w zależności od formy
obejmują większe partie materiału najczęściej dział programowy i poprzedzone są lekcją powtórzeniową
o terminie i zakresie sprawdzianu uczniowie są informowani, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
zapis w Librusie
sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów
uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną ma
obowiązek go napisać (poprawić) w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w terminie
uzgodnionym z nauczycielem. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania
pozostałych uczniów. Uzyskaną, poprawioną ocenę wpisuje się obok poprzedniej. Obie oceny uwzględnia się w
końcowej klasyfikacji. Nie napisanie zaległych prac pisemnych jest jednoznaczne z ocena niedostateczną bez
możliwości poprawienia.
nieobecność ucznia na sprawdzianie z przyczyn nieusprawiedliwionych jest równoznaczna z oceną
niedostateczną
Nieobecność ucznia podczas sprawdzianu zaznaczana jest w dzienniku elektronicznym skrótem „0”.
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h)
i)

j)
k)

stwierdzenie faktu niesamodzielnego udzielania odpowiedzi jest równoznaczne z wpisaniem oceny
niedostatecznej
nauczyciel jest zobowiązany ocenić sprawdzian w terminie do dwóch tygodni, tydzień przed klasyfikacją roczną
i śródroczną.; po nieuzasadnionym przekroczeniu terminu dwóch tygodni nauczyciel wpisuje ocenę na prośbę
ucznia
w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy sprawdziany, jeden w ciągu dnia
przy ocenianiu prac pisemnych, stosuje się następującą skalę:
100% - 91%
90% - 75%
74% - 50%
49% - 30%
29% - 0%

bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Ocena bardzo dobra + rozwiązane zadanie dodatkowe - ocena celująca (tylko dla sprawdzianów)
l)
m)
n)

10.

Konkursy
a)
b)

11.

Praca (klasowa, sprawdzian) musi:
być podpisana i napisana długopisem lub piórem
zawierać datę, kiedy została napisana
Uczeń (rodzic) ma prawo obejrzeć pracę i zgłosić nauczycielowi ewentualne wątpliwości. Uczniowie są
zobowiązani oddać nauczycielowi prace, a ten przechowywać je do końca roku szkolnego
W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 40% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu
pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia

Za zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie wewnątrzszkolnym uczeń otrzymuje ocenę celującą z wagą 3.
Za zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie międzyszkolnym (i wyżej) uczeń otrzymuje wyższą o jeden stopień
ocenę śródroczną/roczną.

Ustalenia końcowe
a)
b)
c)

Na informatyce uczniowie wykonują ćwiczenia praktyczne. Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia na tych
zajęciach skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
O zasadach oceniania, wymaganiach, sposobie współpracy, realizowanych treściach programowych nauczyciel
informuje uczniów na pierwszych zajęciach i potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku
Nauczyciel i uczniowie (zespół klasowy) w drodze uzgodnień mogą dokonać modyfikacji przedmiotowego
systemu oceniania.

d)

Uczeń ma prawo zgłosić dyrektorowi szkoły fakt naruszenia przez nauczyciela przedmiotowego systemu
oceniania.

e)

Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania i rozstrzyga nauczyciel, a kwestie
sporne dyrektor szkoły.

f)

Uczniów i nauczyciela obowiązują zasady współżycia społecznego, kultury i dobrego wychowania.
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