

ZASADY PRACY NA LEKCJACH PRZYRODY
Twoje prawa:
 Możesz na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie. Trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną (1)
(nieprzygotowania nie obowiązują na lekcjach z wcześniej zapowiedzianą pracą klasową)
 Możesz nie wykonać pracy domowej w zeszycie, ćwiczeniach lub w innej formie ale zgłoś wtedy nieprzygotowanie,
jeżeli tego nie zrobisz dostaniesz „1”
 Oceny będziesz otrzymywać systematycznie i będziesz o nich informowany
 w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy klasowej możesz w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania
tej oceny materiał zaliczyć. Wówczas w dzienniku lekcyjnym obok oceny „1” dostaniesz ocenę z zaliczenia
poprawkowego. Na poprawę umów się z nauczycielem.
 za aktywność na lekcji możesz otrzymać „+”, uzyskanie pięciu plusów jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo
dobrej. Za brak aktywności możesz otrzymać „-‘’.
 jeżeli nie było cię na więcej niż trzech lekcjach (byłeś nieobecny TYDZIEŃ ) musisz poprosić nauczyciela o wytyczne
do nadrobienia materiału.
 Możesz wypowiedzenia te, co myślisz. Musisz zachować kulturalna formę wypowiedzi lub dyskusji i poczekać na
wskazanie Cię przez nauczyciela.
 Możesz poprawiać swoje oceny z prac klasowych, kart pracy, prac domowych i ćwiczeń i zeszytu. Na poprawę pracy
klasowej masz dwa tygodnie. Poprawa może być pisemna lub ustna.
Twoje obowiązki:
 przychodź punktualnie na lekcje i od razu przygotuj się do zajęć (usiądź na swoim miejscu i wyjmij zeszyt)
 przygotowuj się na każda lekcję – wykonuj zadanie pracę i naucz się ostatnich dwóch tematów, możesz być z nich
odpytany lub pisać kartkówkę (kartkówek nie możesz poprawić)
 ucz się do prac klasowych, które będą sprawdzały wiedzę z szerszego materiału. Ich termin i zakres wiedzy zostanie
podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na wklejce do zeszytu i w terminarzu w Librusie.
 w przypadku nieobecności na lekcji masz obowiązek uzupełnić brakującą notatkę z lekcji i ćwiczenia. Zrób to jak
najszybciej.
 jeżeli jesteś uczniem klasy piątej lub szóstej i chcesz uzyskać ocenę celującą w semestrze musisz wykonać jedną
pracę dodatkową - jej forma uzależniona jest od tematu.
PODPIS UCZNIA

nauczyciel – Anna Kulinicz - Walczak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
 Każda ocena, którą otrzymasz ma swoją wagę w dzienniku elektronicznym (jest to ważne podczas liczenia średniej)
OCENA
WAGA
Waga POPRAWY
Sprawdziany
5
4
Karta pracy
4
3
Odpowiedź ustna
3
Brak poprawy, można zdobyć kolejną ocenę
Praca dodatkowa
4
Brak poprawy, musi być konsultowana w trakcie wykonywania
Praca domowa
2
1
Ćwiczenia
3
2
Nieprzygotowania
1
Brak poprawy
Zeszyt
1
1
Praca na lekcji
2
Brak poprawy
Prezentacja
3
Brak poprawy, musi być skonsultowana w trakcie przygotowania
Aktywność na lekcji
1
Brak poprawy










Dziennik elektroniczny liczy średnią, na podstawie której nauczyciel wystawia ocenę semestralną lub końcowo roczną.
Oprócz średniej nauczyciel wystawiając ocenę bierze pod uwagę pracę ucznia, jego zaangażowanie i wkład pracy.
średnia
ocena
średnia
ocena
0-1,40
1 (ndst.)
3,41-3,75
3+
1,41-1,75
1+
3,76-4,40
4 (db)
1,76-2,40
2 (dop)
4,41-4,75
4+
2,41-2,75
2+
4,76-5,20
5 (bdb)
2,76-3,40
3 (dst)
5,20-5,55
5+
5,56-6,0
6 (cel)

JAK WYKONAĆ DOBRĄ PRACĘ DODATKOWĄ?
Zastanów się jaki temat Cię interesuje lub poproś o wskazówkę nauczyciela
Po wybraniu tematu ustal zakres pracy i jej formę. Praca powinna być zatytułowana, mięć wstęp, rozwinięcie i zakończenie
oraz bibliografie. Jeżeli to możliwe temat powinien być zilustrowany rysunkami, zdjęciami i mapami.
Praca może mieć różne formy: 20 minutowa lekcja z materiałami dla kolegów, plakat lub plansza dydaktyczna, która zostanie
omówiona, referat, model przestrzenny.
Praca powinna być wykonana samodzielnie i starannie (bez błędów merytorycznych, stylistycznych i ortograficznych!!!)
Każda praca po wyborze tematu, formy i wstępnym ustaleniu zakresu, zebraniu materiału powinna być skonsultowana z
nauczycielem, w celu wykluczenia błędów.
Pamiętaj, że to co zaprezentujesz w pracy powinieneś mieć także w głowie. Praca będąca plagiatem jest oceniana na „1”
Nie każda praca dodatkowa może zostać oceniona na „6”
POWODZENIA !!!!

