Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń i zeszytu do zadań
domowych. Na lekcji należy mieć do dyspozycji podręcznik.
Ocenianie odbywa się na postawie wymagań edukacyjnych z przedmiotu, które znajdują się na stronie
szkolnej w zakładce wymagania. Obowiązkiem ucznia jest ich wydrukowanie , wklejenie do zeszytu
przedmiotowego. Rodzice są zobowiązani do przeczytania tych wymagań i pod pierwszą lekcją w
zeszycie przedmiotowym napisać : zapoznałem ,zapoznałam się z wymaganiami edukacyjnymi z
przedmiotu : chemia i podpisać się.
Zasady oceniania z przedmiotu chemia :
Na ocenę śródroczną i końcoworoczną mają wpływ oceny :
1. Ze sprawdzianów po realizacji działu ( każdy sprawdzian musi być zaliczony na ocenę pozytywną ).
Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ale tylko 1 raz. W przypadku otrzymania oceny
niedostatecznej uczeń ma obowiązek poprawy tego sprawdzianu na ocenę pozytywną w czasie 2
tygodni. Jeżeli uczeń ma nie poprawioną nawet jedną ocenę niedostateczną ze sprawdzianu jest
zagrożony brakiem promocji . Istnieje możliwość poprawy oceny niedostatecznej z danego działu na
koniec semestru lub na koniec roku . Istnieje tylko jedna taka próba najpóźniej na 2 tygodnie przed
planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem RP .
2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania tego sprawdzianu w okresie 1 tygodnia od
powrotu do szkoły . Jeżeli w tym czasie nie zostanie to uzupełnione uczeń pisze ten sprawdzian pod
koniec semestru lub roku w podanym przez nauczyciela terminie.
3. Z niezapowiedzianych kartkówek obejmujących 5 ostatnich lekcji . Nie ma możliwości poprawy
kartkówek.
4. Odpowiedzi ustne z 5 ostatnich lekcji .
5. Aktywność na lekcji ( oceniania na bieżąco)
6. Zadań domowych w ćwiczeniach i opartych o podręcznik - ocenianych wyrywkowo
7. Zadań domowych opartych na tekstach naukowych rozwiązywanych w zeszytach dodatkowych.
8. Praca na lekcji (karty pracy, praca w grupach itp.)
9. Referaty, plakaty prezentacje itp. realizowane w ramach zadań domowych i prezentowane na lekcji.
Uwaga ! Uczeń ubiegający się o ocenę bardzo dobrą nie może mieć ani jednej oceny niedostatecznej
cząstkowej z przedmiotu.
Jeżeli uczeń i jego rodzice mają zastrzeżenia co do wystawionej oceny rocznej mogą się odwołać od tej
oceny najpóźniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie pisemnej.
(zgodnie ze Statutem)
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Uczniowie posiadający opinię wskazującą na dysgrafię, dysleksję, dysortografię, mają
dostosowane są jednie metody i formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, co
do oceny pracy pisemnej są ogólne , takie same, jak dla innych uczniów.

