PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - WYCHOWANIE FIZYCZNE
1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące
wymagań i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego.
2. Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego
(na pierwsze półrocze oraz na koniec roku szkolnego), zgodnie z podanymi w PSO
zasadami w skali od 1 do 6.
3. Oceny klasyfikacyjne na pierwsze i drugie półrocze wystawiane są według
następującej skali ocen:
Niedostateczny – 1
Dopuszczający – 2
Dostateczny – 3
Dobry – 4
Bardzo dobry – 5
Celujący – 6
4. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub opiekunów
prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania, o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriach
oceny z wychowania fizycznego.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:
a) sprawność i umiejętności,
b) aktywność i wiadomości (za prowadzenie rozgrzewki, przygotowanie
wiadomości na zadany temat, wykonanie gazetki o tematyce sportowej itp.
uczeń otrzymuje (+), trzy plusy dają ocenę Bardzo Dobrą,
c) frekwencję,
d) reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych,
e) udział w dodatkowych zajęciach sportowych,
f) przygotowanie do zajęć poprzez odpowiedni strój sportowy (uczeń może 3
razy na semestr nie posiadać stroju sportowego, za kolejne braki otrzymuje
ocenę Niedostateczną),
g) przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność
udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej
( za niewykonywanie poleceń nauczyciela, nieprzestrzeganie regulaminu sali i
boiska sportowego, nieodpowiedni stosunek do nauczyciela i rówieśników,
uczeń otrzymuje (-), trzy minusy dają ocenę Niedostateczną).
6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikającym z programu nauczania.
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania
fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń.
8. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii
wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

