
Załącznik nr 1 do Przedmiotowego systemu oceniania z przyrody 
Kontrakt między nauczycielem przyrody i uczniem 

1. Ocenianie uczniów na wszystkich lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej 
przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włoŜonego w przygotowanie pracy i 
aktywności na zajęciach. 

2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie 
uczenia się przez cały okres nauki. 

3. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić 
potrzebne przybory podane przez nauczyciela oraz odrabiać prace domowe. 

4. Uczeń ma dbać o estetykę zeszytu oraz czytelne pismo. 
5. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed 

rozpoczęciem danej lekcji. 
6.  Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu 

ćwiczeń, pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 
potrzebnych na lekcję, np.: atlasu.  

7. Za kaŜde zgłoszone nieprzygotowanie uczeń otrzymuje „-„. (trzy„-„ powodują 
wystawienie oceny cząstkowej niedostatecznej). Za brak zgłoszenia 
nieprzygotowania uczeń otrzymuje od razu ocenę cząstkową niedostateczną.  

8. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
9. Sprawdziany są zapowiedziane przez nauczyciela z tygodniowym 

wyprzedzeniem i podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
JeŜeli z przyczyn losowych uczeń nie moŜe go napisać z całą klasą, moŜe być 
poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób wybrany przez nauczyciela w 
terminie do dwóch tygodni po powrocie. Po upływie tego terminu uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Uczeń ma moŜliwość poprawy sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę 
niedostateczną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale do dwóch 
tygodni od oddania. W szczególnych przypadkach nauczyciel moŜe określić 
inny termin. 

11. Sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną moŜna poprawić tylko jeden raz. 
Ocena z poprawy sprawdzianu jest ostateczną i jest wpisana do szkolnej 
dokumentacji. 

12. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmują treści kształcenia z trzech ostatnich róŜnych 
tematów lekcji, nie muszą być zapowiadane i będą pisane jednokrotnie bez 
moŜliwości poprawy. 

13. JeŜeli praca pisemna będzie trudna do odczytania, nauczyciel ma prawo jej nie 
sprawdzić i potraktować ją jako zadanie niewykonane. Punkt ten dotyczy 
równieŜ uczniów ze stwierdzoną dysleksją, o ile jest to praca domowa. 

14. Prace pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich 
napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np.: zachoruje lub jest na szkoleniu, 
termin moŜe ulec zmianie. 

15. Kartkówki zostają wklejone do zeszytów, natomiast sprawdziany pozostają w 
dokumentacji szkolnej. 

16. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub „+”. Przez aktywność 
rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 
czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 3 
nagromadzone „+” uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą 

17. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarchia 
waŜności ocen cząstkowych jest następująca: sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe. 

18. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w 
szczególnych przypadkach. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia moŜliwości 
intelektualne ucznia. 

19. Nauczyciel moŜe podnieść ocenę śródroczną lub roczną nawet o 1 stopień 
uczniowi, który wyróŜnia się aktywnością podczas lekcji, rozwiązuje dodatkowe 
problemy, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad 
program, bierze udział w róŜnych konkursach przedmiotowych, a takŜe pomaga 
słabszym uczniom w nauce. 

20. Na miesiąc przed planowanym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 
informuje ucznia o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych. 

21. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo odwołać się od oceny rocznej 
zgodnie z WSO 

Narzędzia obserwacji osiągnięć uczniów: 
1. sprawdziany i kartkówki, 
2. odpowiedzi ustne, 
3. prace domowe, 
4. zeszyty ćwiczeń, 
5. prace nadobowiązkowe, udział w konkursach, wykonywanie pomocy, aktywny 

udział w pracach kółek przedmiotowych 
6. obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w 

grupie. 
W ocenie prac pisemnych przyjmuje się następujące progi procentowe: 
0% - 30% - niedostateczny  
31% - 50% - dopuszczający 
51% - 70% - dostateczny  
71% - 90% - dobry  
91% - 100% - bardzo dobry  
100% + zadanie dodatkowe o wysokim stopniu trudności - celujący 

 
Opracowane przez Nauczycieli  
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