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1. Prawa i obowiązki ucznia.

1) Uczniowie oceniani są sprawiedliwie i jawnie.

2) Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów:

 Prace klasowe (45 minut)

 Sprawdziany (3-4) ostatnie lekcje

 Kartkówki (1 ostatnia lekcja)

 Aktywność (praca na zajęciach / sprawdzanie zeszytów / prace domowe)

3) Pisanie prac klasowych, kartkówek i prac domowych oraz prowadzenie zeszytu jest obo-

wiązkowe.

4) Prace klasowe zapowiedziane są przynajmniej tydzień wcześniej.

5) Pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa.

6) Prace klasowe będą ocenione i omówione na lekcji w terminie do dwóch tygodni od czasu

napisania pracy.

7)  Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez

nauczyciela.

8) Uczeń, który nie pisał pracy klasowej – z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać tę pra-

cę w ciągu dwóch tygodni od czasu pojawienia się w szkole, lub w terminie uzgodnionym z

nauczycielem. W przeciwnym wypadku będzie oznaczało to brak wiedzy z danego zakresu

materiału, za który nauczyciel może wstawić uczniowi ocenę niedostateczną.

9) Sprawdziany są pracami  pisemnymi  zapowiedzianymi  obejmującymi  materiał  trzech  lub

czterech ostatnich lekcji. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmować zakres mate-

riału z ostatniej godziny lekcyjnej.

10) Prace domowe mają za zadanie sprawdzić czy uczeń korzysta z podręcznika. Za brak odro-

bionej pracy domowej uczeń otrzymuje „–” a za odrobienie pracy domowej „+”. Nauczyciel

zamienia trzy plusy na piątkę, natomiast trzy minusy na ocenę niedostateczną.

11) Masz prawo dwa razy (ponieważ masz dwa razy w tygodniu chemię) zgłosić nieprzygoto-

wanie się do lekcji w czasie półrocza (nie dotyczy to prac klasowych oraz innych zapowie-

dzianych prac pisemnych). Nieprzygotowanie musi być zgłoszone nauczycielowi przed roz-

poczęciem lekcji, czyli przed sprawdzeniem obecności.

12) Każdą nieodrobioną pracę domową uczeń ma obowiązek odrobić w najbliższym terminie.

13) W przypadku nieobecności  na  lekcji  uczeń  ma  obowiązek uzupełnić  zapisy w zeszycie
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przedmiotowym, oraz opanować zaległy materiał.

14) W szkole uczeń ma własną teczkę z dokumentacją przechowywaną przez nauczyciela. Skła-

dają się na nią prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany i kartkówki) będące do wglądu

ucznia oraz jego rodziców/opiekunów.

15) Z systemem oceniania uczniowie muszą być zapoznani na początku roku szkolnego.

16) Uczniów z obniżonymi wymaganiami z chemii obowiązują tylko wymagania podstawowe

będące podstawą do wystawienia oceny półrocznej i końcowej.

17) Uczniowie z obniżonymi wymaganiami z chemii otrzymują ten sam zestaw zadań na pra-

cach klasowych, sprawdzianach i na kartkówkach przygotowany na podstawie wymagań

podstawowych  z  chemii  –  jednakże  nauczyciel  podczas  sprawdzania  tych  prac  zwraca

mniejszą uwagę na szczegóły,  biorąc pod uwagę ograniczenia danego ucznia w procesie

uczenia się.

2. Zasady oceniania.

1) Oceny półroczne i roczne ustala się według następującej skali:

 Celujący (6)

 Bardzo dobry (5)

 Dobry (4)

 Dostateczny (3)

 Dopuszczający (2)

 Niedostateczny (1)

2) Wszystkie prace pisemne są punktowane według skali punktów przyjętej przez nauczyciela,

a liczba punktów zostanie przeliczona na procenty w stosunku do maksymalnej ilości punk-

tów, następnie procenty na oceny według przelicznika:

Ocena Przedział procentowy

Celujący 99,99% – 100,00%

Bardzo dobry + 97,00% – 99,00%
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Bardzo dobry 93,00% – 96,99%

Bardzo dobry – 91,00% – 92,99%

Dobry + 88,00% – 90,99%

Dobry 78,00% – 87,99%

Dobry – 75,00% – 77,99%

Dostateczny + 72,00% – 74,99%

Dostateczny 53,01% – 71,99%

Dostateczny – 50,00% – 53,00%

Dopuszczający + 46,00% – 49,99%

Dopuszczający 33,01% – 45,99%

Dopuszczający – 30,00% – 33,00%

Niedostateczny 0,00% – 29,99%

3) Oceny półroczne będą wyważane procentowo wg zasady:

 Średnia ocen za prace klasowe stanowi 50% oceny

 Średnia ocen za sprawdziany stanowi 25% oceny

 Średnia ocen za kartkówki stanowi 15% oceny

 Średnia ocen za aktywność stanowi 10 % oceny.

Przykład:

Elementy oceny Oceny Średnia Składowa oceny półrocznej

Prace klasowe 3, 4, 5 4 50% · 4 = 2,0

Sprawdziany 2, 2, 4, 5 3,25 25% · 3,25 = 0,8125

Kartkówki 3, 1, 4 2,7 15% · 2,7 = 0,405

Aktywność 4, 5, 4 4,3 10% · 4,3 = 0,43

SUMA 3,65

OCENA dostateczny
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4) Ocenę półroczną ustalamy zgodnie z zasadą:

Ocena
Średnia ocen

semestralnych:

celujący > 5,5

bardzo dobry > 4,7

dobry > 3,7

dostateczny > 2,7

dopuszczający ≥ 2,0

niedostateczny < 2,0

5) Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen za pierwsze i drugie półrocze, przy czym śred-

nia ta nie może być niższa niż 2,0 aby otrzymać ocenę dopuszczającą.

6) Jeżeli uczeń nie uzyska na koniec roku szkolnego zaliczenia z jednego lub dwóch przedmio-

tów, to może wystąpić do dyrektora z prośbą o wyznaczenie egzaminu sprawdzającego.

7) Powyższy system dotyczy również uczniów z obniżonymi kryteriami oceniania z przedmio-

tu, z wyjątkiem przeliczenia procentowego uzyskanych punktów na ocenę:

Ocena Przedział procentowy

celujący 90% - 100%

Bardzo dobry 71% - 89%

dobry 55% - 70%

dostateczny 40% - 54%

dopuszczający 20% - 39%

niedostateczny Poniżej 19%

Warunki i tryby uzyskania wyższej niż przewidywana

półrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z chemii:

• Dyrektor szkoły informuje o fakcie złożenia wniosku o chęci uzyskania przez ucznia wyż-

szej niż przewidywana oceny semestralnej/rocznej z chemii.

• Po poinformowaniu przez dyrektora o wpłynięciu wniosku od rodzica lub ucznia o chęci 

uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej, nauczy-
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ciel przygotowuje informacje z zakresem materiału i wskazanym terminem w jakim uczeń 

powinien go zaliczyć, nie później niż trzy dni przed klasyfikacją.

• Ocena może być podwyższona o jeden stopień.

• Rodzic i uczeń podpisuje otrzymaną informację od nauczyciela, której kopię przechowuje 

się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

• Uczeń w terminie wyznaczonym poza lekcjami przystępuje do sprawdzianu pisemnego.

• Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu półrocza/całego roku oraz kryte-

ria odpowiadające ocenie, o którą się ubiega.

• Uzyskanie więcej niż 80% punktów przewidzianych na sprawdzianie powoduje podwyższe-

nie oceny.
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