Wymagania edukacyjne nauczycieli z zespołu przyrodniczego ( geografia , biologia , chemia,
przedmioty zawodowe Technikum Rybactwa Śródlądowego oraz Architektury Krajobrazu)
w klasach technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu.
Rok szkolny 2017/2018
1.Na lekcjach uczeń oceniany jest za wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania
zgodnie z zapisami w podstawie programowej.
2.Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica, na prośbę zainteresowanych jest ujawniona.
3.Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu
do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu o niej
ucznia.
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzenia wiadomości i
umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych, ocena
wpisywana do dziennika lekcyjnego( elektronicznego).
5.Nauczyciel jest zobowiązany do monitorowania pracy ucznia oraz przekazywania mu informacji
o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co robi
dobrze ,co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć .

6. Rodzice i prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
a) Na zebraniach ogólnych- otwartych środach
b) W czasie konsultacji indywidualnych w wyznaczonych przez nauczyciela godzinach i dniach
7. Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji przy 1 godz. tygodniowo oraz dwa przy
większej ilości godzin. Winien to zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie
obejmuje nieopanowanie materiału trzech ostatnich tematów lekcji oraz brak zadania
domowego. Nie można zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej kartkówki, sprawdzianu
pisemnego.
8.Ocenie podlegają: wypowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany lub testy, aktywność, (aktywność
na lekcji: 3 plusy=ocena bardzo dobra, 3 minusy ocena niedostateczna), prace domowe pisemne,
prezentacje i projekty, prowadzenie notatek z lekcji, prace długoterminowe, ćwiczenia praktyczne,
udział w konkursach i olimpiadach.
9. Uczeń ma obowiązek zaliczenia wszystkich ustalonych przez nauczyciela obowiązkowych form
pracy w danym półroczu.
10. W przypadku nieobecności uczeń zalicza ją w trybie do 2 tygodni od momentu oddania
poprawionych prac. W szczególnych przypadkach(np. długotrwała choroba ucznia) uczeń może
poprawić oceny w indywidualnym trybie.
11.Uczeń może poprawić (każdą ocenę z pracy klasowej z poszczególnych działów) w terminie
ustalonym przez nauczyciela, nie przekraczającym 2 tygodni od daty oddania prac. Przy wystawianiu
oceny śródrocznej bierze się jednak pod uwagę obie oceny.
12. Stwierdzenie niesamodzielności pracy w wypowiedzi pisemnej lub ustnej skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy.

13. Oceny z prac pisemnych ustalane są zgodnie z poniższą skalą procentową:
niedostateczny: 0% - 39% punktów
dopuszczający: 40% - 54% punktów
dostateczny:

55% - 74% punktów

dobry

75% - 89% punktów

bardzo dobry

90% - 99% punktów

celujący:

100%

14.O ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę wiedzę i
umiejętności ucznia, jego aktywność i wkład pracy. W przypadku oceny końcoworocznej jest to
średnia arytmetyczna dwóch średnich ważonych z I i II półrocza. Wystawiając ocenę na półrocze lub
koniec roku nauczyciel wspomaga się średnią ważoną z dziennika elektronicznego zaokrąglając ocenę
w górę według zasady, że1,75 to ocena dopuszczająca, 2,75 to ocena dostateczna(itp.)
15.Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I półrocza, ma prawo do zaliczenia
materiału z tego półrocza w ciągu 2 miesięcy od jego zakończenia w sposób uzgodniony z
nauczycielem.(informacja o zaliczeniu wpisana jest w dzienniku elektronicznym w oddzielnej
kolumnie w II semestrze z wagą 0.
16.Ocenę niedostateczną za półrocze otrzymuje uczeń, który otrzymał oceny niedostateczne z 50% i
więcej sprawdzianów przypadających w semestrze.
17. Ocenę niedostateczną na koniec roku otrzymuje uczeń, który nie poprawił oceny niedostatecznej
za I półrocze lub otrzymał ocenę niedostateczną za II półrocze.
18. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze i brak jest podstaw do wystawienia oceny
nie jest on klasyfikowany.
19.Uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu oraz podręcznika wskazanego przez nauczyciela.
20. Podczas oceny uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysfunkcję ucznia. W przypadku
ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel stosuje się do wytycznych ujętych w opinii
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
21.Niezależnie od formy oceniania w przypadku udowodnienia uczniowi pracy niesamodzielnej
zostaje wystawiona ocena niedostateczna, która nie podlega poprawie.
Uzasadnianie ocen.
1.Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną
2.Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności
klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzoną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje
zalecenia do poprawy.

3. Oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, takich jak sprawdziany i
prace klasowe, uzasadniane są pisemnie.
4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do dodatkowego uzasadnienia oceny, o której
mowa w ustępie trzecim. Dodatkowe uzasadnienie przekazywane jest bezpośrednio osobie
zainteresowanej w czasie konsultacji lub spotkań indywidualnych.
5.Uczeń i rodzic informowani są o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej lub rocznej na miesiąc
przed posiedzeniem śródrocznej lub końcoworocznej Rady Pedagogicznej( plenarnej). Fakt ten
nauczyciel odnotowuje w dzienniku. Nauczyciel zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia
ucznia i uzyskania od niego informacji zwrotnej.
6. Dokonywanie nieuzasadnionych zmian w wystawionych zgodnie z prawem ocenach, które są
udokumentowane z wykorzystaniem systemu informatycznego jest zabronione.
7. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

