REGULAMIN LEKCJI BIOLOGII W LICEUM
1. Lekcje biologii prowadzone są w salach lekcyjnych, w terenie oraz na obowiązkowych wycieczkach.
2. Ucznia obowiązują podręczniki oraz karty pracy określone przez nauczyciela.
3. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia notatek w zeszycie podczas lekcji oraz wykonywania zleconych prac
domowych. Zeszyty sprawdzane będą jeden raz w semestrze.
4. Aktywna praca na lekcji promowana jest plusami (cztery plusy skutkują oceną bardzo dobrą równą 85 pkt.).
5. Brak odrobionej pracy domowej, niewykonywanie zleconych zadań na lekcji skutkuje minusami (cztery minusy =
ocena niedostateczna = 0 pkt.).
6. Prace domowe w zależności od trudności zadania oceniane będą na tzw. plusy bądź ocenę – maksymalnie bardzo
dobrą(85 pkt.).
7. Raz w semestrze zadawane są tzw. prace semestralne oceniane z wagą sprawdzianów pisemnych. Ich temat
podawany jest w pierwszym tygodniu nowego semestru wraz z terminem oddania pracy.
8. Przynajmniej jeden raz w semestrze lub roku (w zależności od możliwości czasowych) uczeń przedstawia
referat/prezentację na wybrany przez siebie temat. Tematy przedstawia nauczyciel w pierwszym tygodniu
nowego semestru. Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji w dniu referatu skutkuje oceną niedostateczną bez
możliwości kolejnej prezentacji.
9. Sprawdziany pisemne odbywają się po każdym większym temacie i wpisywane są do dziennika tydzień przed
wyznaczonym terminem. Są one poprzedzone lekcją z powtórzeniem materiału obowiązującego na sprawdzianie.
10. Nieobecność na sprawdzianie pisemnym powoduje konieczność napisania go w terminie uzgodnionym
z nauczycielem, nie później niż 14 dni od daty sprawdzianu obowiązującego całą klasę.
11. Każdy sprawdzian można poprawiać tylko raz, w terminie ustalonym z nauczycielem - nie później niż 14 dni od
daty sprawdzianu obowiązującego całą klasę. Ocena końcowa jest średnią pierwszej oceny i poprawy.
Nie poprawia się sprawdzianów z oceną wyższą od oceny dostatecznej.
12. Kartkówka (do 15 min.) lub odpowiedź ustna z materiału z trzech ostatnich lekcji, mogą być przeprowadzane bez
zapowiedzi na każdej lekcji.
13. Osoba ściągająca, podpowiadająca lub pozwalająca ściągać otrzymuje ocenę niedostateczną.
14. Każdy uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych
sprawdzianów) i czyni to na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania w momencie wezwania do odpowiedzi
lub kartkówki nie będzie uwzględniane.
15. Oceny semestralne oraz półsemestry liczone są zgodnie z ogólnoszkolnymi zasadami oceniania uczniów. Drugi
semestr musi być zaliczony na ocenę pozytywną. W przeciwnym razie należy powtórzyć zaliczenie materiału
z całego semestru.
16. Końcowa ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen z obu semestrów.
17. Poprawa ocen końcowo-semestralnych uzgadniana jest z nauczycielem przynajmniej tydzień przed wystawieniem
ocen; zakres materiału obowiązującego na poprawie dotyczy całego semestru a stopień trudności zależy od oceny,
na którą uczeń zdaje.
18. Chcąc mieć rozszerzenie z biologii należy uzyskać na semestr nie mniej niż 55 pkt.

