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1. Wymagania edukacyjne. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z podstawy programowej oraz 

realizowanego programu nauczania przyrody w szkole podstawowej stanowią 

załącznik do PSO. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w IPET; 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia; 

• posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na 

podstawie tej opinii;  

• nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty 

jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów;  

• cudzoziemskiego i powracającego z zagranicy; 

• na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z 

uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców, 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wystąpić do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się. 

 

2. Metody, formy i zasady sprawdzenia osiągnięć uczniów. 

Ocenie podlegają: 

• sprawdziany - pisemne sprawdzenie wiedzy ucznia, obejmują zakres materiału 

z jednego działu, zapowiadane tydzień wcześniej; sprawdziany zawierają 

różnorodne formy pytań, np. otwartych, krótkich odpowiedzi, jednego lub 

wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda-fałsz itp.; 

• kartkówki – pisemne sprawdzenie wiedzy ucznia (do 15 minut)  

z materiału 1-3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane; 

• odpowiedzi ustne; 

• praca domowa wykonana samodzielnie, nie każda praca domowa będzie 

oceniona; 

• prowadzenie obserwacji, opisywanie doświadczeń i interpretowanie ich 

wyników; 

• praca indywidualna i grupowa w czasie lekcji np. karty pracy, zadania; 
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• praca poza salą lekcyjną (w terenie, na wycieczce itp.); 

• prace dodatkowe, po uzgodnieniu z nauczycielem np. prace komputerowe, 

plakaty, referaty itp.; 

• udział w konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych; 

• aktywność i praca na lekcji może być zaznaczana w dzienniku elektronicznym 

znakiem: trzy (+) – ocena bardzo dobry lub  trzy (-) – ocena niedostateczny. 

 

Uczeń powinien uzyskać przynajmniej 3 oceny w półroczu, z różnych form  

aktywności.  

 

Kryteria oceniania  

 

Przelicznik procentowy na poszczególne oceny sprawdzający umiejętności ucznia: 

0 - 29% - niedostateczny (1) 

30 – 49% - dopuszczający (2) 

50 – 74% - dostateczny (3) 

75 – 89% - dobry (4) 

90 – 97% - bardzo dobry (5) 

98-100%  – celujący (6) 

Dopuszcza się stosowanie przy ocenie znaków: „+”,  „-”. 

 

Podsumowaniem edukacyjnym osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są: ocena 

śródroczna i ocena roczna. Wystawia ją nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich 

form aktywności.  

 

3. Dokumentowanie postępów w nauce i osiągnieć uczniów. 

Oceny ucznia na bieżąco zapisywane są w dzienniku elektronicznym. Postępy w 

nauce oraz osiągnięcia ucznia dokumentowane są również w postaci zbioru jego prac 

pisemnych oraz innych, dotyczących dokumentów ucznia.  

 

4. Informowanie ucznia o jego postępach w nauce lub ich braku. 

Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 

postępach w tym zakresie poprzez: oceny, rozmowy, odpowiedni wpis do dziennika 

elektronicznego. 

 

5. Informowanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o wymaganiach 

edukacyjnych, sposobach sprawdzania wiedzy osiągnieć ucznia, jego postępach 

w nauce i osiąganych wynikach. 

O wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i treści realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnieć ucznia, 

rodzice(prawni opiekunowie) są informowani w bezpośrednich kontaktach  

z nauczycielem przedmiotu, podczas ich wizyt w szkole. Na klasowych zebraniach 

rodzice informowani są również przez wychowawcę klasy o możliwości wglądu do 

przedmiotowego systemu oceniania z przyrody w bibliotece szkolnej i na stronie 
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internetowej szkoły. 

 

Informacje o osiąganych przez siebie wynikach i postępach w nauce uczeń 

zobowiązany jest systematycznie przekazywać rodzicom (opiekunom prawnym). 

Nauczyciel udziela rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się, szczególnych uzdolnieniach ucznia: podczas zebrań, „dni 

otwartych”, poprzez stosowny wpis do dziennika elektronicznego  lub w trakcie 

rozmowy indywidualnej. 

 

6. Współdziałanie z rodzicami w celu poprawy niezadowalającej wyników ucznia. 

W przypadku, gdy uczeń osiąga niezadawalające wyniki w nauce, nauczyciel ustala  

z rodzicami (prawnymi opiekunami) działania zmierzające do ich poprawienia. 

 

7. Możliwość, warunki i tryb poprawienia ocen cząstkowych.  

Uczeń posiada możliwość jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej  

z pisemnej pracy klasowej (sprawdzianu) w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia. 

Poprawiona ocena zostaje odnotowana w dzienniku elektronicznym obok oceny 

poprawionej, przy czym ocena z poprawy jest uznawana za jedyną i ostateczną. 

Oceny uzyskane z krótkich prac pisemnych (kartkówek), odpowiedzi ustnych i 

innych form aktywności podlegają poprawie tylko za zgodą nauczyciela. 

 

8. Zasady wglądu uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) do kontrolnych 

prac pisemnych. 

Kontrolne prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca 

roku szkolnego. Uczeń otrzymuje je do wglądu po sprawdzeniu i ocenieniu. 

Nauczyciel omawia zadania zawarte w pracy.  

Rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują prace do wglądu na zebraniach, podczas 

„dni otwartych” lub w trakcie indywidualnych rozmów z nauczycielem.  

Zabronione jest utrwalanie treści pisemnych prac kontrolnych ucznia na 

jakimkolwiek nośniku bez wiedzy i zgody nauczyciela. 

 

9. Wymagania i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej są zawarte w Statucie Szkoły. 

 

10.  Inne zasady 

• Uczeń ma obowiązek korzystania na każdej lekcji z zeszytu przedmiotowego, 

teczki z ćwiczeniami/zeszytu ćwiczeń, podręcznika. 

Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji, 

uzupełnienia notatki w zeszycie oraz odrobienia pracy domowej.  

W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia np.  
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z powodu choroby, termin uzupełnienia braków jest ustalany z nauczycielem. 

• Nieprzygotowanie do lekcji - uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić  

1 nieprzygotowanie do lekcji, które jest odnotowywane w dzienniku 

elektronicznym. Nieprzygotowanie należy zgłosić zaraz po rozpoczęciu zajęć. 

• Uczeń nieobecny na pisemnej pracy klasowej ma obowiązek do jej 

przystąpienia w terminie ustalonym z nauczycielem i we wskazanej formie. 

 

 

 

11. Nauczanie zdalne 

• Uczeń i nauczyciel komunikują się na platformie elektronicznej 

(OFFICE 365, TEAMS, DZIENNIK ELEKTRONICZNY, poczta 

służbowa Zenbox).  

• Wszelkie prace uczniów powinny być czytelne i muszą być 

podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń uczęszcza. 

• Nazwa poczty elektronicznej ucznia powinna być jednoznacznie 

identyfikowalna. 


