PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI.
1. Oceny cząstkowe.
Uczniowie będą otrzymywali oceny cząstkowe w trakcie całego roku szkolnego.
Przy ustaleniu oceny śródokresowej i końcowej będzie uwzględniona następująca hierarchia
ważności ocen:
- oceny ze sprawdzianów podsumowujących dany dział
- oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek,
- oceny z aktywności na lekcji,
- oceny z zadań domowych,
- oceny za prowadzenie zeszytu.
2. Zasady poprawiania ocen.
W przypadku nieobecności podczas pracy pisemnej uczeń ma obowiązek
zaliczenia zaległej partii materiału w terminie do 2 tygodni po powrocie do
szkoły. W szczególnych przypadkach np. bardzo długa nieobecność termin ten
może zostać wydłużony ( po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
W rubryce „sprawdzian” do momentu stawienia się ucznia, widnieje wpis „nb”.
Jeżeli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie nauczyciel wpisuje ocenę
niedostateczną w miejsce „nb”.
Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu bądź innej formy sprawdzenia wiedzy i
umiejętności ocenę niedostateczną musi, a w przypadku innej niż
niedostateczna ocena może przystąpić do jej poprawy jednokrotnie w ciągu
dwóch tygodni od momentu uzyskania informacji o ocenie. Zaliczenie zaległości
oraz poprawa oceny odbywa się na konsultacjach uczniowskich.
3. Informacja zwrotna o ocenie.
Zakres informacji zwrotnej obejmuje:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony
ucznia
c) wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę
Informacja zwrotna będzie stosowana w formie:
a) znaczków (dobre elementy +, to co wymaga poprawy -, wskazówki do
poprawy Ϫ)
b) innej formy ( po ustaleniu zasad z klasą)
4. Nieprzygotowanie do lekcji oraz brak zadania
W przypadku 2 godzin lekcji fizyki w tygodniu ( klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
oraz klasy 2 gimnazjum) uczniowie mogą zgłosić dwukrotnie w ciągu semestru
nieprzygotowanie do zajęć oraz dwukrotnie brak zadania domowego.
W przypadku 1 godziny lekcji fizyki w tygodniu ( klasa 3 gimnazjum) uczniowie
mogą jeden raz zgłosić w ciągu semestru nieprzygotowanie do zajęć oraz jeden
raz brak zadania domowego.

5. Informacje dodatkowe.
Wszystkie sprawy związane z ocenianiem regulują Wewnątrzszkolne Zasady
Oceniania w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Gimnazjalnymi w
Bielsku-Białej.

