PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Przedmiotem kontroli i oceny są:
a. postawy – uczeń uczestniczy w zajęciach,
b. umiejętności – uczeń potrafi,
c. wiadomości – uczeń wie i rozumie.
2. Ocena osiągnięć uczniów odbywa się na bieżąco według skali stopniowej:
a. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców oraz uzasadniona, wpisana do Elektronicznego
Dziennika Lekcyjnego (Librus).
b. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z PZO; wyjątek stanowią uczniowie posiadający
dostosowania udokumentowane odpowiednimi opiniami.
c. Ocenie podlegają m.in. n/w formy aktywności ucznia:
 aktywność na zajęciach
waga 3
 umiejętności – sprawdziany
waga 1
 inne
waga 1
3. Charakterystyka form aktywności i ich oceny:
a. aktywność – obecność na zajęciach, nieprzygotowania do zajęć, strój sportowy, nienaganne
zachowanie podczas zajęć, współpraca zespołowa, chęci i zaangażowanie w wykonywanie
zadań, uczestnictwo we wszelkich możliwych formach sportowych pozalekcyjnych,
prowadzenie zajęć, prezentacje multimedialne, itp.
b. umiejętności – sprawdziany: udział w sprawdzianach, testach sprawnościowych, sprawdziany
umiejętności gier zespołowych, elementów gimnastyki artystycznej, prowadzenia
rozgrzewki.
c. inne – inne udokumentowane formy aktywności fizycznej, różne formy związane
z wychowaniem fizycznym.


Każdemu uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania do zajęć, za trzeci razem otrzymuje ocenę
niedostateczną wagi 3.



Każde zwolnienie od rodzica odnotowane jest w dzienniku Librus znaczkiem „-„ i brane pod
uwagę podczas wystawiania ocen semestralnych.



Uczniowie czynnie uczestniczący w klubach sportowych, osiągający wysokie wyniki sportowe
otrzymują automatycznie ocenę celująca na koniec roku szkolnego.



Nauczyciel przedmiotu przy wystawieniu oceny końcowej bierze pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu .

4. Ocena semestralna i końcoworoczna :
W szkole prowadzony jest Elektroniczny Dziennik Lekcyjny.
Oceny w wagach zgodnych z PZO wpisywane są na bieżąco.
Uczeń w klasyfikacji śródrocznej i rocznej może uzyskać ocenę co najmniej dopuszczającą jeśli
jego średnia ważona będzie wynosić co najmniej 1,70.
5. Ocenianiu podlegać będzie:
 sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków,









zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do zajęć,
stosunek do współćwiczącego oraz przeciwnika,
stosunek do własnego ciała,
aktywność fizyczna,
postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych
poziomów edukacyjnych zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami,
osiągnięte wyniki sprawnościowe, dokładność wykonania zadań,
wysiłek ucznia.

6. Tryb ustalania oceny semestralnej rocznej z wychowania fizycznego jest zgodny
z Wewnatrzszkolnym Ocenianiem . W stosunku do uczniów posiadających zaświadczenie
o obniżonych kryteriach wymagań przy wystawieniu oceny końcoworocznej nauczyciel ma
prawo odstąpić od uwzględniania średniej ważonej .
Bez zgody nauczyciela i ćwiczących zabrania się rejestrować przebieg zajęć !

