Załącznik nr 1

Przedmiotowy System Oceniania
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Kazimierz Wiśniewski
2. Przedmiot: chemia, chemia rozszerzona, przyroda (chemia)
3. Formy aktywności i wagi:
Ustala się wagi ocen w zakresie 1-3. Wagę 3 uzyskuje praca klasowa.
Lp.

Forma aktywności

Waga oceny

1.

Aktywność na zajęciach edukacyjnych i poza nimi

1

2.

Kartkówka

1

3.

Olimpiady, konkursy:
kwalifikacja II etap

1

kwalifikacja III etap

2

4.

Referat, projekt edukacyjny, prezentacja

1/2

5.

Odpowiedź ustna

2

6.

Odpowiedź ustna (ostatni temat)

1

7.

Praca domowa (obszerna)

1/2

8.

Sprawdzian

2

9.

Sprawdzian sumujący

3

Praca w grupach

1/2

10.

4. Zasady poprawiania ocen cząstkowych:
a) poprawie podlegają tylko sprawdziany sumujące,
b) prawo do poprawy mają uczniowie, którzy uzyskali poniżej 30 punktów z wyjątkiem
uczniów którzy:
 uzyskali 0 punktów za korzystanie z niedozwolonej pomocy,
 nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie ( ucieczka z lekcji)
c) termin poprawy sprawdzianu sumującego jest jeden, ustalony na zajęciach
edukacyjnych po jej oddaniu (wyjątek: nieobecność ucznia od tygodnia wzwyż).
d) do wystawienia oceny za semestr zaliczane jest 80% lepszej z ocen
5. Nieobecność ucznia na sprawdzianie sumującym:
a) Uczeń zwalniający się w dniu sprawdzianu sumującego ma obowiązek powiadomić o tym
fakcie nauczyciela i ustalić termin pisania sprawdzianu (możliwy najbliższy termin). Brak
informacji ze strony ucznia o planowanej nieobecności będzie traktowany jako próba
uniknięcia sprawdzianu i uczeń otrzyma 0 punktów bez możliwości poprawy.

b) Uczeń nieobecny w dniu sprawdzianu sumującego (maks. 3 dniowa nieobecność)
przyczyny nieprzewidzianego zdarzenia losowego zgłasza się po powrocie do szkoły do
nauczyciela i pisze sprawdzian (możliwy najbliższy termin)
c) Uczeń , którego nieobecność trwała dłużej niż 3 dni ma obowiązek po powrocie doszkoły
zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminy pisania sprawdzianu (wyznacza się ten
sprawdzian nie później niż tydzień po powrocie ucznia (wyjątek: nieobecność ucznia co
najmniej dwa tygodnie; termin pisania sprawdzianu dostosowany do potrzeb ucznia)
d) Uczeń nieobecny na sprawdzianie sumującym na prośbę nauczyciela przestawia
usprawiedliwienie nie nieobecności (brak usprawiedliwienia taktowane jest jako celowe
unikanie sprawdzianu i uczeń uzyskuje 0 punktów bez możliwości poprawy0

7. Dodatkowe nieprzygotowanie ( ilość tzw. ,,kropek" )
 przy 1 godzinie tygodniowo przysługuje 1 kropka na semestr
 przy 2 godzinach tygodniowo przysługuje 1 kropka na semestr
 przy 3 i więcej godzinach tygodniowo przysługują 2 kropki na semestr
8. Zasady oceniania aktywności na lekcji (stosowany sposób: „+”, „-„):
 za trzy „+” uczeń otrzymuje 98 punktów,
 za trzy „-„ uczeń otrzymuje 0 punktów,
9. Oceny z próbnej matury (dotyczy uczniów klasy maturalnej) punkty przeliczone na
punkty procentowe (waga statystyczna oceny 3).

Toruń, dnia . . . . . . . . . . .

_____________________
podpis nauczyciela

Akceptacja przewodniczącego zespołu międzyprzedmiotowego lub zespołu nauczycieli
danego przedmiotu.
_________________________
data i podpis przewodniczącego

