PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
„Zdrowie – Sport – Rekreacja”
kryteria dost pne s na stronie www.mareknaw.republika.pl

„Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale y w szczególno ci bra pod uwag wysiłek wkładany
przez ucznia w wywi zywaniu si z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki zaj ” - (z rozporz dzenia MEN)
Miar wysiłku wkładanego w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki wychowania
fizycznego jest systematyczno udziału w zaj ciach realizuj cych podstaw programow i fakultatywnych o
charakterze rekreacyjno-zdrowotnym, a tak e aktywno uczniów w trakcie zaj . Wska nikiem aktywno ci jest
wykonywanie zada w trakcie zaj na miar mo liwo ci ucznia.
Cele:
- wdra anie do dbało ci o sprawno

fizyczn i prawidłowy rozwój,

- wdra anie do troski o zdrowie swoje i innych,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Wymagania ogólne:
1.
2.
3.
4.
5.

Nabycie umiej tno ci oceny własnej sprawno ci fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego.
Zrozumienie i akceptacja zmian zwi zanych z dojrzewaniem fizycznym i psychicznym.
U wiadomienie zale no ci zdrowia od aktywno ci fizycznej.
Rozwijanie zachowa prozdrowotnych, kształcenie umiej tno ci dbania o zdrowie swoje i innych.
Przygotowanie do udziału w ró nych formach aktywno ci sportowo – rekreacyjnej.

Podstawowe tre ci nauczania przewidziane s do realizacji w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych oraz
dwóch godzin o tre ci zaj fakultatywnych.
Przykłady zada praktycznych:
1. W zakresie przygotowania organizacyjnego:
• przygotowanie miejsca do wicze ,
• organizacja rozgrywek klasowych,
• zabezpieczenie przyrz dów do wicze .
2. W zakresie przygotowania do samousprawniania si :
• wykorzystanie ró norodnych przyborów do wicze ,
• samodzielne przygotowanie zada sprawno ciowych dostosowanych do własnej wydolno ci
• wykorzystanie naturalnych przeszkód do wicze ,
• przygotowanie ró norodnych zestawów wicze ,
• s dziowanie,
3. W zakresie samooceny i samokontroli:
• ocena wykonania wiczenia przez współ wicz cych,
• samoocena jako ci wykonania wiczenia,
• umiej tno pomiaru wagi i wzrostu,
• umiej tno pomiaru t tna i interpretacji wyniku,
• umiej tno dokonania pomiaru czasu biegu, długo ci skoku i rzutu,
• samodzielne wykonanie prób testu sprawno ci fizycznej i interpretacja wyników.
4.
W zakresie bezpiecze stwa, asekuracji i dyscypliny:
• wybór bezpiecznego miejsca zabaw, gier i wicze ,
• przestrzeganie obowi zuj cych zasad bezpiecze stwa zaj ,
• podporz dkowanie si przepisom i regułom działania,
• dostrzeganie sytuacji stwarzaj cych niebezpiecze stwo i odpowiednie reagowanie,
• udzielanie pierwszej pomocy,
• asekuracja i ochrona współ wicz cego,
• troska o własne zdrowie.
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WYTYCZNE DO OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
Ocenianie ma na celu:
•

- umo liwienie samorealizacji,

•

- ocen post pów,

•

- poznanie własnej sprawno ci

•

- mobilizacja do podj cia wysiłku na drodze samodoskonalenia.

Szczegółowe wymagania edukacyjne dotycz ce ocen ródsemestralnych zostały dobrane zgodnie z tre ciami
podstawy programowej wychowania fizycznego i zawarte zostały w planie wynikowym, (stanowi zał cznik w
dokumentacji nauczyciela wychowania fizycznego). Wiadomo ci i umiej tno ci, jakie ucze zdobywa, opisane
s jako efekty kształcenia.
Ocena nie ma na celu porównywanie uczniów. Nie okre la braków w umiej tno ciach i wiadomo ciach, lecz
opiniuje, to co ucze ju zdobył i opanował. Głównym jej celem jest mobilizacja do podj cia wysiłku oraz
informacja o poziomie własnej sprawno ci i osi ganych post pach. Ocena b dzie uwzgl dnia indywidualne
predyspozycje i mo liwo ci ucznia.

Ocena jest wypadkow czterech składowych:
•

ch ci, to znaczy wysiłku wkładanego w wywi zywanie si z zada .

•

postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaanga owania w przebieg zaj

i stosunku

do własnej aktywno ci.
•

post pu, czyli poziomu osi gni tych zmian w stosunku do diagnozy pocz tkowej.

•

rezultatu, czyli informacji o osi gni tych wynikach, dokładno ci wykonania zadania,
poziomu zdobytej wiedzy

Dla uczniów z dysfunkcjami w obszarze umiej tno ci stosuje si

wiczenia alternatywne w zale no ci

od dysfunkcji.
SKALA OCEN
W ocenianiu zarówno cz stkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane s nast puj ce
stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:
1

- niedostateczny

2

- dopuszczaj cy

3

- dostateczny

4

- dobry

5

- bardzo dobry

6

- celuj cy

dodatkowe oznaczenia: (-), (+.)
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PRZEDMIOT OCENY
Podstaw oceny jest wysiłek wło ony przez ucznia w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych
ze specyfiki zaj .
Ocenianiu podlegaj :

I. SPRAWNO

MOTORYCZNA, UMIEJ TNO CI RUCHOWE I WIADOMO CI
[na pocz tku i na ko cu roku szkolnego]

Diagnoza sprawno ci fizycznej:
ocena poziomu cech motorycznych na pocz tku etapu edukacyjnego „na wej ciu” i trakcie trwanie za
pomoc

wybranego testu analitycznego: Indeks Sprawno ci Fizycznej K. Zuchory lub Test

Chromi skiego - (uzyskany wynik przekłada si na okre lon ocen ) Ocen sprawno ci motorycznej
nauczyciel przeprowadza bez wcze niejszej zapowiedzi.
W drugim semestrze nauki nauczyciel winien wzi

pod uwag w szczególno ci stan sprawno ci

motorycznej ucznia w stosunku do stanu wyj ciowego uzyskanego w pierwszym semestrze, tj. za
popraw osi gni tego wyniku nale y podwy szy uzyskan ocen o pół stopnia, a w przypadku du ej
poprawy wyniku o cały jeden stopie . W odwrotnym przypadku, ocena jest obni ana na tych samych
zasadach.
Diagnoza umiej tno ci dotyczy: [2 – 3 razy w semestrze, w zale no ci od liczby dyscyplin sportowych
realizowanych w semestrze]

•

umiej tno ci w zakresie opanowania technik i taktyk sportowych i rekreacyjnych oraz
wykorzystanie ich w praktyce,

•

umiej tno ci asekuracji i pomocy w czasie wykonywania wicze ,

•

umiej tno ci organizacyjne,

•

umiej tno ci w zakresie doboru wicze do samousprawniania si ,

•

umiej tno ci samokontroli i samooceny.

Poziom wiadomo ci [3 w semestrze, w zale no ci od ilo ci dyscyplin sportowych realizowanych w semestrze]
z zakresu szeroko poj tej kultury fizycznej powinien by

ci le zwi zany z tym, co nauczyciel

przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Powinny to by

informacje krótkie i łatwo

przyswajalne. Regulaminy Sali i boiska szkolnego, przepisy gier zespołowych i inne podstawowe
wiadomo ci z zakresu wychowania fizycznego.
Forma sprawdzianu poziomu wiadomo ci - jest dowolna: ustna lub pisemna.

II. POSTAWA I ZACHOWANIE UCZNIA NA LEKCJI [1 w semestrze]
Ocena semestralna uzale niona jest od liczby uzyskanych plusów i minusów otrzymywanych za:
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+ zaanga owanie i czynny, aktywny udział w lekcji
+ zdyscyplinowanie
+ kole e sko , przestrzeganie zasady fair play
+ inwencja twórcza, pomysłowo
- nieodpowiednie zachowanie (brak dyscypliny i poszanowania sprz tu, stwarzanie zagro enia dla
bezpiecze stwa i zdrowia swojego i innych)
- wulgarno

i agresja w słowie i w czynie, egoizm i brak yczliwo ci

- unikanie wicze podczas lekcji, niewykonywanie polece nauczyciela
Ocena semestralna przedstawia si nast puj co:
6 – same plusy
5 – przewaga plusów (jeden minus)
4 – „bilans zerowy” w plusach i minusach (ich brak lub równowaga)
3 – przewaga minusów nad plusami
2 – minusy (do 5) bez plusów
1 – du a ilo

minusów, uwagi w dzienniczku lub zeszytach klasowych

III. ZAANGA OWANIE I WKŁAD PRACY UCZNIA W SZKOLNE WYCHOWANIE
FIZYCZNE: [1 w semestrze]
rozumie si : reprezentowanie szkoły w zawodach. udział w zaj ciach pozalekcyjnych w ramach
SKS, udział szkolnych rozgrywkach, uprawianie sportu wyczynowo (uzyskiwanie znacz cych
osi gni ).
Ocena uzale niona jest od liczby uzyskanych plusów, które mo na zdoby za:
+ udział w zaj ciach dodatkowych typu SKS, zaj cia klubowe
+ reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
+ pomoc w przygotowaniu albo samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych zwi zanych z
wychowaniem fizycznym
+ pomoc w organizacji i przeprowadzeniu jakichkolwiek zaj

zwi zanych z aktywno ci ruchow

(np. zawody dla przedszkoli, lekcje otwarte)
Ocena semestralna przedstawia si nast puj co:
6 – same plusy
5 – 3-4 plusy
4 – 1-2 plusy
3 – brak plusów
Uwagi!
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•

Oceny dopuszczaj cej i niedostatecznej nie przewiduje si .

•

Za uzyskanie szczególnych osi gni

w zawodach sportowych na szczeblu min. powiatowym,

wojewódzkim nauczyciel ma prawo wystawi ocen celuj c .

IV. PRZYGOTOWANIE DO ZAJ
Przez przygotowanie do zaj

[na bie co – ko cowa 1 w semestrze]

lekcji wychowania fizycznego rozumie si posiadanie przez

ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Nale y zwróci szczególn uwag na
higien i wła ciwe przeznaczenie stroju (tylko do wicze fizycznych) – biała koszulka TShirt, spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne. Za ka dy przypadek
braku stroju, b d braku odpowiedniego obuwia lub niewła ciwej higieny stroju, nauczyciel
stawia po jednym minusie. W okresie jesienno – zimowym i zimowo – wiosennym ucze
zobowi zany jest do posiadania dresu sportowego lub cieplejszej odzie y na zaj cia lekcyjne
w terenie.
Za ka dy przypadek braku stroju lub higieny, nauczyciel stawia po jednym minusie, co w przeliczeniu
na oceny przedstawia si b dzie nast puj co:
0 -2 minusy – ocena ko cowa podniesiona o jeden stopie
3-5 minusów – ocena ko cowa bez zmian
6-8 minusów - ocena ko cowa obni ona o jeden stopie
9-12 minusów - ocena ko cowa obni ona o dwa stopnie
powy ej 13 minusów - ocena ko cowa obni ona o trzy stopnie

V. Rozgrzewka [3-4 w semestrze, w zale

no ci od ilo ci realizowanych dyscyplin]

Ka dy ucze przynajmniej raz w roku a najlepiej raz na półrocze przeprowadzi rozgrzewk na ocen .
Wedle prawidłowego schematu rozgrzewki.
1. Raport
2. Zabawa lub gra o ywiaj ca
3.

wiczenia ramion

4.

wiczenia tułowia w płaszczy nie strzałkowej

5.

wiczenia nóg

6.

wiczenia tułowia w płaszczy nie czołowej

7.

wiczenia ramion i nóg jednocze nie lub siłowe ramion

8.

wiczenia tułowia w płaszczy nie strzałkowej ku tyłowi ( w. mi ni grzbietu)

9. podskoki
10.

wiczenia tułowia w płaszczy nie zło onej

11.

wiczenia równowa ne
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12.

wiczenia mi ni brzucha

Brak któregokolwiek z komponentów rozgrzewki skutkuje obni eniem oceny o jeden stopie ,
odmowa wykonania zadania to ocena niedostateczna.
Ocena
bardzo dobry – rozgrzewka wedle schematu dopuszcza si niewielkie bł dy techniczne
dobry – brak 1 z komponentów
dostateczny – brak 2 komponentów
dopuszczaj cy – brak 3 komponentów
niedostateczny - ucze odmawia wykonania rozgrzewki.

ZWOLNIENIA Z WICZE
•

Rodzic ma prawo do zwolnienia ucznia z zaj

wychowania fizycznego na okres jednego

tygodnia, powy ej tego okresu ucze musi przedstawi zwolnienie lekarskie
•

Ucze i rodzice zobowi zani s do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskaza do
wykonywania wicze ( przebyte choroby, urazy)

•

Z obecno ci na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel zwalnia na podstawie zwolnienia
lekarskiego i dostarczonej do niego pisemnej pro by rodziców. (na czas okre lony w opinii
lekarza). Dotyczy to tylko pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych. W przypadku
wyst pienia choroby trwaj cej powy ej 1 miesi ca, konieczne jest uzyskanie zgody administracyjnej decyzji Dyrektora Zespołu - na podstawie wniosku rodziców (druk dost pny
w sekretariacie szkoły) i zał czonego zwolnienia lekarskiego.

•

W przypadku niedyspozycji spowodowanej menstruacj u dziewcz t, ewentualnego złego
samopoczucia z tym zwi zanego - uczennica zgłasza dany fakt nauczycielowi. Forma udziału
dziecka w zaj ciach zale y to od tego, czy samopoczucie uczennicy jest na tyle dobre, e
mo e niektóre elementy wicze wykonywa czy nie. Uczniowie, którzy ze wzgl du na stan
zdrowia nie mog w pełni bra udziału w zaj ciach wychowania fizycznego lub wykonywa
cz ci wicze , zobowi zani s do przedstawienia odpowiedniego za wiadczenia lekarskiego
nauczycielowi prowadz cemu.

•

W przypadku, gdy zwolnienia z wicze
rodziców przekrocz 60% wszystkich zaj

na lekcjach wychowania fizycznego na pro b
w danym semestrze - ucze zobowi zany jest

przedstawi opini lekarza, w przeciwnym razie mo e by nieklasyfikowany.
•

Ucze który w trakcie lekcji odczuwa dolegliwo ci bólowe musi natychmiast zgłosi ten fakt
nauczycielowi, aby zosta zwolniony z wicze

6

II. SPRAWDZANIE OSI GNI

OCENIANIA I SPRAWDZANIA.

CZ STOTLIWO

•

EDUKACYJNYCH UCZNIÓW.

cz stotliwo

uzale niona jest od tematyki realizowanej podczas zaj

wychowania

fizycznego.
•

sprawno

•

indywidualn sprawno

motoryczn ocenia si dwa razy w roku szkolnym: Test sprawno ci fizycznej
techniczn w zakresie gier zespołowych, w trakcie realizacji danej

dyscypliny sportowej (modułu)
•

wiadomo ci z zakresu techniki wicze , przepisów gry i asekuracji ocenia si w trakcie
cyklu zaj

danej dyscypliny (modułu)

•

aktywno

•

Frekwencj ocenia si na koniec ka dego semestru.

ocenia si na koniec ka dego semestru.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN BIE

CYCH.

Poprawianie ocen bie cych mo e nast pi

tylko wówczas, gdy uczniowie zgłosz

tak

ch

nauczycielowi wychowania fizycznego. Nauczyciel wyznacza termin (w ci gu dwóch tygodni od
momentu testu sprawno ciowego) i sposób poprawy oceny (zaj cia pozalekcyjne). Dan ocen mo na
poprawi tylko jeden raz. Nieudana próba nie skutkuje obni eniem poprawianej oceny.

Uwaga! zasadom poprawy oceny podlegaj tylko umiej tno ci ruchowe.
TRYB USTALENIA OCENY OKRESOWEJ, ROCZNEJ.

1. Ocen okresow (roczn ) wystawia nauczyciel najpó niej na tydzie przed terminem klasyfikacji
okresowej (rocznej).
2. O zagro eniu ocena niedostateczna nauczyciel informuje ucznia (ustnie) a jego rodziców w sposób
okre lony w statucie szkoły
3. Na koniec okresu nie przewiduje si dodatkowych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych:
ocen roczna wystawia si na podstawie ocen uzyskanych w ci gu całego roku szkolnego.
TRYB UZYSKANIA WY SZEJ NI PRZEWIDYWANA OCENY ROCZNEJ.
Ucze mo e zdawa egzamin sprawdzaj cy, je li spełnia wszystkie poni sze warunki:
•

uczestniczył we wszystkich sprawdzianach

•

wykorzystał mo liwo

poprawy sprawdzianów, z których dostał oceny ni sze ni ocena o

któr si stara.
•

posiada usprawiedliwione wszystkie nieobecno ci na zaj ciach z wychowania fizycznego.
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EGZAMIN

KLASYFIKACYJNY,

EGZAMIN

POPRAWKOWY,

SPRAWDZIAN

WIADOMO CI I UMIEJ TNO CI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
1. Egzamin klasyfikacyjny:
(Rozp. MENiS z dnia 7 wrze nia 2004r. §

15. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych)
Ucze niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci na zaj ciach
wychowania fizycznego (powy ej 50 %) mo e zdawa (na swój wniosek lub wniosek rodziców)
egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego ma form zada praktycznych.
2. Egzamin poprawkowy:
(Rozp. MENiS z dnia 7 wrze nia 2004r. §19. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych)
Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocen niedostateczn
wył cznie z wychowania fizycznego mo e zdawa
przypadkach rada pedagogiczna mo e wyrazi
obowi zkowych zaj

egzamin poprawkowy. W wyj tkowych

zgod

na egzamin poprawkowy z dwóch

edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego ma form zada praktycznych.
3. Sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci
(Rozp. MENiS z dnia 7 wrze nia 2004r. §17 w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych )
W przypadku gdy ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszaj do dyrektora szkoły
zastrze enia je eli uznaj ,

e ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi ustalania tej oceny, przeprowadzony jest sprawdzian
wiadomo ci i umiej tno ci ucznia w formie pisemnej i ustnej.
Z uwagi na form oraz przede wszystkim praktyczny charakter egzaminu klasyfikacyjnego,
poprawkowego lub sprawdzianu umiej tno ci i wiadomo ci z wychowania fizycznego, nie jest
oceniana taka sfera aktywno ci ucznia jak: postawa, zaanga owanie, stosunek do przedmiotu,
przestrzeganie zasad regulaminów i obowi zków ucznia, sumiennego przygotowania do zaj ,
wysiłku wkładanego w rozwój sprawno ci oraz działalno

sportowa pozalekcyjna. S to bowiem

zadania realizowane przez ucznia, a oceniane przez nauczyciela podczas systematycznej pracy w ci gu
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całego semestru.
Podczas egzaminu lub sprawdzianu ocenie podlegaj
skuteczno

umiej tno ci ruchowe: technika i

wiczenia. Oceniane s równie wiadomo ci z zakresu wychowania fizycznego.

Uzyskanie stopnia tylko z jednego obszaru aktywno ci ucznia podlegaj cego ocenie mo e
prowadzi do niespełnienia wi kszo ci wymaga edukacyjnych na poszczególne oceny
W przypadku ustalania oceny ze sprawdzianu umiej tno ci i wiadomo ci z wychowania
fizycznego, komisja egzaminacyjna mo e posiłkowa

si

informacjami zawartymi w dzienniku

lekcyjnym, b d dokumentacji nauczyciela prowadz cego dane zaj cia z wychowania fizycznego na
temat dotychczasowej działalno ci ucznia w sferze postawy wobec przedmiotu, a tak e działalno ci
sportowej pozalekcyjnej dziecka. Ustalona przez komisj roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z
wychowania fizycznego nie mo e by ni sza od ustalonej wcze niej oceny

.DOSTOSOWANIE WYMAGA EDUKACYJNYCH
I. Dostosowanie wymaga edukacyjnych z wychowania fizycznego adekwatne do
symptomów zaburze .
Objawy zaburze funkcji słuchowoj zykowych oraz wzrokowo- przestrzennych,
integracji percepcyjno- motorycznej i
lateralizacji:
• mylenie prawej i lewej strony
• - trudno ci z opanowaniem układów
gimnastycznych (sekwencje ruchowe
zorganizowane w czasie i przestrzeni)
• - trudno ci w bieganiu, wiczeniach
równowa nych
• - trudno ci w opanowaniu gier
wymagaj cych u ycia piłki ( tenis
ziemny i stołowy, siatkówka,
koszykówka)
• - niech do uprawiania sportów
wymagaj cych dobrego poczucia
równowagi(deskorolka, narty,
snowboard)

Formy, metody, sposoby dostosowania
wymaga edukacyjnych
•
•
•
•
•
•
•

•

- podczas stawiania wymaga uwzgl dnia
trudno ci ucznia
- w miar mo liwo ci pomaga , wspiera ,
dodatkowo instruowa , naprowadza ,
pokazywa na przykładzie
-dzieli dane zadanie na etapy i zach ca do
wykonywania malutkimi „kroczkami”
- nie zmusza na sił do wykonywania
wicze sprawiaj cych uczniowi trudno
- dawa wi cej czasu na opanowanie danej
umiej tno ci, cierpliwie udziela instrukta u
- nie krytykowa , nie ocenia negatywnie
wobec klasy
- podczas oceniania bra przede wszystkim
pod uwag stosunek ucznia do przedmiotu,
jego ch ci, wysiłek, przygotowanie do zaj
w materiały, niezb dne pomoce itp.
- wł cza do rywalizacji tylko tam, gdzie
ucze ma szanse

Dostosowanie wymaga edukacyjnych z wychowania fizycznego dla uczniów z inteligencj
ni sz ni przeci tna.
Symptomy trudno ci w zakresie wychowania
fizycznego w przypadku inteligencji ni szej
ni przeci tna

Dostosowania wymaga edukacyjnych do
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
uczniów
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•

•

niezborno ruchowa i trudno ci w
wykonywaniu niektórych wicze (potrzeba
dłu szego treningu, aby opanowa dane
wiczenie, rzucanie do celu itp.),
- trudno ci w zrozumieniu zasad i reguł
ró nych gier,

•

•

- zapewnienie wi kszej ilo ci wicze , aby
ucze opanował dan sprawno (w razie
(potrzeba dłu szego treningu, aby opanowa
dane wiczenie, rzucanie do celu itp.),
- trudno ci w zrozumieniu zasad i reguł
ró nych gier,

III. Ocena uczniów z wychowania fizycznego z trudno ciami edukacyjnymi.
Wyst puj ce u uczniów specyficzne trudno ci i deficyty rozwojowe s
wymaga

podstawa do obni enia

edukacyjnych oraz dostosowanie poziomu wiedzy czy umiej tno ci sprowadzanych do

mo liwo ci indywidualnych ucznia – zgodnie z opinia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej.
Oceniaj c tych uczniów bierzemy pod uwag :
1. Post py uczniów i ich psychofizyczne predyspozycje i mo liwo ci (efekty pracy a nie popełniane
bł dy).
2. Wysiłek wło ony w usprawnianie si i wywi zywanie si z podejmowanych przez nich zada .
3. Sumienno

i aktywno

na lekcjach wychowania fizycznego.

Mo na podwy szy ocen uczniowi, który z ró nych powodów nie mo e w pełni realizowa zada
wynikaj cych z programu nauczania pod warunkiem,

e: sumiennie i aktywnie uczestniczy na

zaj ciach wychowania fizycznego, jak i w zaj ciach nadobowi zkowych, w miar swoich mo liwo ci
podnosi swoja sprawno

fizyczn – wykazuje stałe post py w usprawnianiu.

KRYTERIA OCEN SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH:
OCENA CELUJ CA [6]
•

spełnia wszystkie wymagania na ocen bardzo dobr ,

•

wyró nia si szczególnym zaanga owaniem w pracy, twórcz postaw , umiej tno ciami i
wiadomo ciami wynikaj cymi poza program nauczania w danej klasie.

•

prowadzi sportowy i higieniczny tryb ycia,

•

aktywnie uczestniczy w pozalekcyjnych zaj ciach sportowo-rekreacyjnych,

•

zawsze bierze udział w zawodach sportowych, olimpiadach reprezentuj c szkoł i osi ga
wyniki, zawsze posiadał strój zna zaj ciach.

OCENA BARDZO DOBRA [5]
•

otrzymuje ucze , który całkowicie opanował materiał podstawy programowej,

•

jest bardzo sprawny fizycznie

•
•

wiczenia wykonuje w wła ciw technik , pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie
prowadzi sportowy i higieniczny tryb ycia,
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•

systematycznie doskonali swoj sprawno

motoryczn i osi ga du e post py w osobistym

usprawnieniu.
•

uczestniczy czynnie w zaj ciach pozalekcyjnych SKS oraz zawodach sportowych
reprezentuj c szkoł .

•

stara si zawsze posiada strój.

OCENA DOBRA [4]
•

ucze w zasadzie opanował materiał podstawy programowej

•

wykazuje dobr sprawno

•

motoryczn

wiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie do

•

wykazuje stałe i do

•

nie bierze udziału w zaj ciach pozalekcyjnych,

•

odmawia udziału w zawodach sportowych,

•

bez zarzutów wywi zuje si z obowi zków,

dokładnie, z małymi bł dami technicznymi,

dobre post py w zakresie usprawniania si ,

OCENA DOSTATECZNA [3]
•

ucze

opanował materiał podstawy programowej na przeci tnym poziomie z powa nymi

lukami,
•

dysponuje przeci tn

sprawno ci

motoryczn ,

wiczenia wykonuje niepewnie, w

nieodpowiednim tempie z wyra nymi bł dami technicznymi,
•

wykazuje małe post py w usprawnieniu motorycznym,

•

przejawia braki w postawie, stosunku do wychowania fizycznego i zaanga owaniu do zaj ,

•

w jego wiadomo ciach z wychowania fizycznego s znaczne luki,

•
•

wiczenia wykonuje niech tnie
cz sto jest nieprzygotowany do zaj

lub si z nich zwalnia

OCENA DOPUSZCZAJ CA [2]
•

ucze nie opanował podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma powa ne luki,

•

jest mało sprawny fizycznie

•

wiczenia wykonuje niech tnie z du ymi bł dami technicznymi,

•

posiada małe wiadomo ci z zakresu wychowania fizycznego

•

nie jest pilny, brak widocznych post pów w usprawnieniu,

•

wykazuje niech tny stosunek do zaj

wychowania fizycznego, opuszcza lekcje

OCENA NIEDOSTATECZNA [1]
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•

ucze wykazuje szczególnie lekcewa cy stosunek do obowi zków wynikaj cych ze specyfiki
przedmiotu,

•

nie bierze czynnego udziału w lekcji,

•

swoim zachowaniem dezorganizuje prac , stwarzaj c niebezpiecze stwo dla siebie i innych,

•

jest notorycznie nieprzygotowany do zaj .

•

prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb ycia

•

dopuszcza si zachowa zagra aj cych bezpiecze stwu innych wicz cych.

SPOSÓB INFORMOWANIA O OCENACH
O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice i uczniowie zostan poinformowani w tej samej formie,
najpó niej na tydzie przed konferencj klasyfikacyjn . Standardy wymaga w zakresie postawy, wiadomo ci i
umiej tno ci na poszczególnych poziomach s integraln cz ci niniejszych zasad

EWALUACJA:
Ankiety do rodziców:
•

ankiety kierowane do rodziców dotycz ce sp dzania przez dziecko wolnego czasu,

•

skali i jako ci emocji towarzysz cych dziecku w zwi zku z uczestnictwem w zaj ciach
wychowania fizycznego,

•

oceny wychowania fizycznego z punktu widzenia rodziców, prawnych opiekunów,

•

oczekiwa rodziców lub prawnych opiekunów w stosunku do szkoły w zakresie propozycji
zaj

fakultatywnych

Ankiety kierowane do uczniów:
•

oceny atrakcyjno ci zaj ,

•

oceny trudno ci zada proponowanych do wykonania w czasie zaj ,

•

samopoczucia na zaj ciach

•

rozwoju ich zainteresowa kultur fizyczn
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