
ZSOnr 6 wTARNOWIE

Przedmiotowy §ystem Oceniania (PSO) z wychowania fizycznego jest integralną cąŚcią
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).

1. Nauczyciel nepoczątku roku szkolnego informuje uczniów arazra,dńców lub opiekunów

prarvnych o wymaganiach edukacyjnych wynikającyęhzrealizowanego pfzez siebie programu

nauczłnią o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryreriach oceny zwycbowania
ftzycznego.

2. Sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności crdbywa sĘ na bieĄco w czasie trwania

dwóch semestrów wedfug skali ocęn od l do 6.

3 . Przy ustalaniu oceny sernestralnej i rocznej z wychowania firycznego brane pod uwagę ą:
- zaarlgłżowanie i wysiłek wkładany przezucznia w wywiąlywanie się z obowią.zków

wynikaiących ze specyftki tych ajęć - na kaźdej lekcj.i,

- umiejętności, czyli stopień opanowania wybranych elementow technicznych
z indywidualnych oraz zespołowłch sportów" atakże umiejętnośó prowadzenia roąrzewki
ogólnorozwojowej, sędziowanie meczu itp.,

- qprawnośc - w tym kryterium oceoie podtęa po§tęp w uzyskiwanych wynikach tęstów
sprawności ftzycznej, atakże indywidualny monitoring własnej sprawności fizyeznej poprzee
prowadzen ie dziennięzka sprawno ści fuy cznej według wzoru :

- frekwencja - systęfiatyczność udziafu ucznja w zajęciacĘ czyli stosunek ilości zaj.ęc

wychowaniafizycznego, na ktorych uczęh był obecny, ćwiczył i miał stĄ sportowy, do ogólnej

ilości zajęć w danyrn semestr,ze,,

- ńed:za teordyczna zvliązanąze sportem (przepisy gier, zasady sędziowania), zdrowym
trybem Ącią tradycj,ami szkoĘ itp. Moż.e b.yć oceniana po$rzez odpawiedzlt§tns
(niezapowie dzi:ale - w kazdej chwili z zagadńsń realizońnych na ostatnioh 3 lekcjacĘ lub,

sprawdaiany pisemne.(zapo,wiedziare. z okr,edonego. zakresu widźłł i niezapcwiedziąnę z3
ostatnich lekcji), przy sprawdzianach,pisemnych: 99-100% (6), 86-98% (§), 71-85% @),51-7tr/o
(3), 36-500/o (2),0-35o/.s, (I);

- aktywność ucznia w dzińaniach podejmowanych przez szkolę na mocz lalltury fizycznej.
Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocęn cząstkowych.

4. Na kazdej lekcji uczeńpowinien:

- być punktualny i. aktywnie uczestnicz,lłćw zEęciach;
_ posiadać czysty i schludny stroj sportowy dostosowany do waruŃów atmosferycznych i

obiektu §portowego, uzywany wyłącznie na.lekdi w-f (nieodpowiednie ą:jeansy, koszuki.na
ramkacĘ koszulki ozdobne, obuwie z korkami, obuwie niezabudowane, obuwie niesportowe Ę.);

- mieć na, no.gach skarpety, za*aniąiące kostkę; ,.

- posiadać ręczniĘ umyć się po każdej lekcji i przebrać;

-być zdyscyplinowany, szanowaó sprzęt iurządzenia, zaehowyłać się kulturalnie,
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- na czastrwania lekcji zdjąćbizuterię: zegarki, pierścionki, bransolety, łańcuszki, dfugie

kolczyki itp.;
_ mieć splecione lub spięte włosy - tak by nie utrudniały wykonywania Ćwiczeh;

5. Uczeń dwa razy w seme§trze moze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju

sportowego lub złego samopoczucia. Zakużde kolejną nieusprawiedliwione nieprzygotowanie

uczęi ottzyma ocenę niedostateczną,

6, Nauczyciel moze równiez nagradzać ucznia za aktywną postawę na lekcji plusami (+). Trury

plusy stają się oceną bardzo dobrą. Nauczyciel moze upomniećucznia minusem (-} za negatywny

stosunek do cwiczeń na danej lekcji, brak poszanowania sptzętu, nieprzestrzeganie zasad fak-
play, celowe stwarzanie niebezpieczeństwa dla siebie (np. zucie gumy) i innycĘ brak dyscypliny,

oraz inne niepoządane zachowania.Trry odnotowane minusy stają się oceną niedostateczną.

7,L]czehmoże jednorazowo poprawic ocenę niedostatecanązzńiczeń cząstkowych w przeciągu

dwóch tygodni od momentu jej uzyskania.

8. Kazdy uczeh podlega ocenie 2 ryychowania ftzycznego.

9. Nauczyoiel jest zobowiązany napodstawie pisemnej op,inii lub innej poradni qpecjalistycznej

obnizyó wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyfrczne

trudności wuczerriu się lub deficyty rozw,ojowe, uniemożliwiające sprostanie lvym€aniom
edukacyj nym wynikaj ącym z prograrnu nauczania.

10. Uczennice w czasie niedyspozycji muszą byó przygotowene do lekcji.

1 l. Uczniowie nieobecni na sprawdaianie mają 2 tygodnie na zahczeńe od momenfu powrotu do
szkoły, w innym przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

I2.Uczń niecwiczący rna obow,ięekuczestniezenia w lekeji w odpowiedninr, czy§tyrn obtrwiu
sporto:wynn, na zasadach określonych przez nauczyciela (np. pornags w przygotowaniu i
or ganizacji zaj ęć, sędzi owaniu itp. )

13, Uczeń moze być avolniony zz4ęć wyńowaniafizyczrrego decyzjąadmiuistracyjną
dyrektora szkoła na podstawie opinii o ogrffiiozonych możliwościach uczestniczenia w Ęch
ralęniacĘ wydanej Ffze,z lekarzą na czasolcreślcny w tej cpinii [RoryorządzenieMEN z dn.

l0.06.2015r.].

14. W przypadku zwolnienia ucznia z ąięć wychowania fizycznego tra okr€§ rrniemożliwiający
wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny
nauczyciel wpizuje,,zlvolniony/-a" [Rozporządzenie MEN z dn. 10.06.2015r,].

15. Uczeń, kto,ry opŃcił z własnej winy luh nie cwiczył w 5|Yo i więąi obowiąakowychzajęc
wychowaniafrzycznego, otrzymuje ocenę niedostatecznąna koniec §em§§tru lub roku szkolnego.

16. Rada Pećagogiczna szkoły moźr u§telić dlaucznią o łtórym mowa w pkt 15 egzarnin
klasyfikacyjny, który obejrnuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe), która były
przedmiotem nauczania w trakcie §€mestru lub ro.łu szkolnęo.
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Celujący (6)

|Jczeń: systematycznię uczestniczy w obowiązkowych zajęcianh z wychowaniafizycznego, na których jest

zawszebardzo akfyw,ry i zaarlgażowany; wysiłek wkładany rv każĄ tekcję jest na poziomie 99-100

procent jego mozliwości; jest zawsze punkrualny i perfekcyjnie przygotowany do lekcji (posiada właściwy"

czyst_y i schludny, bezpieczny stroj sportorły, dostosowany do warunków atmo§ferycznych, czy obiektu

§portowego, rvłosy spięte, nie utrudniające nykonyłvania ćwiczeń, zdjęta biżuteria); posiada wysokie
umiejętności, co po§vierdzanajwyższymi ocenami w zaliczeniach praktycznlcĘ stale się usprawnia i
poprawia poziom zdolności motorycznych, monitoruje ich poziom w dzienniczku sprawności fi,zycnej;
posiada bardzo duĄ wiedzę feoretyczną zńązanąze sportem, zdrorvym trybem Ęcia, tradycjami szkoły
itp.; reprezentuje szkołę w zawodach spońowych i osiąga bardzo wysokie wyniki; bierze regulamy udzial

w dodatkowych zajęciach sportołłych; usprawiedlirvia rvszelkie nieobecności; wyraźnie wyróźnia się na fle

klasy.

Bardzodobry (5)

Uczen: systemaĘcznie uczestniczy w obowią.zkowychzajęciachz wychowaniafirycanego, na których jest
prawie za\rlszebardzo aktywny i zaangtżow,arty; wysiłek wkładany wl<ażĘlekcję jest na poziomie 80-100
procent jego możliwości; jest zawsze przygotowany do lekcji; posiada \ily,sokie umiejętności, eo
potwierdza dobrymi ocenami w zaliczęniachpraktycznl,ch; stale się usprawnia i poprawia poziom
większości zdolności rnotorycznych, monitoruje ich poziorn w dzienniczku sprawnościfizycnej; posiada
duĘ wiedzę teoretyczną; reprezenĘe szkołę w zawodach sportowych;bierzeudńŃ w dodatkowych
zajęciach sportowych.

Dobry (a)

Uczęń: uczestniczy w obowią,zkorvych zajęciach z wychowaniafirycnego, na których byrva akrywny i
zaangłżowany; ale nie jest to regułą wysiłek wkładany w l€źdą lekcję jest średnio na poziomie 60-80
procent jego możliwości; ńe zawsze jest przygotowarry do lekcji; stara się poprawiać swoje umiejętności,
ale nie zziv,tszę mu się to udaje; prŃuje §ię u§prswniać i poprawiać w testaĄ ale nie awszeto wychodzi,
monitoruje ich poziorn w dzienniczku spnarłnrośoi fiaycaucj; posiads niepęĘ wiedzę teoretyczrrą.

Dostateczny (3)

Uczeń: często nie uczestniczy w obowią.zkowyoh zajęciech z wychowania fizycarego, a jeśli juź ćwiczyto
często stosunek do lekcji jest negatyrvny; wysiłek wkladany w kaźą lckcję jest średnio na poziomie 40-60
procent jego możliwości; często jest nieprrygotowany do lekcji; nie poprawia §wCIich umiejętności; nie
prowadzi dzienniczka sprawności fizycanej; posiada małą wiedzę teoretyczną.

Dopuszczający (2)

Uczęń: ma lekcewaĄcy stosunek do przedmiotu; bardzo często nie uczestriczy }1. obolvią,zkorvych
zajęciach z wychowania fizycanego, a jeśli już ólviczy to często stosunek do lekcji jest negatywny.

Niedostateczny (1)

Uczeń: nie opanował podstaworvlch umiejętności i wiedzy okeślonych programem nauczania w danej
klasie; sporadycznie uczestniczy w zajęciach nie wykazując zaangażowania; ma frekwencję na rajęiach
poniżej 50Yąńe zalicza sprawdziarrów dla danej klasy; ma lekcewaźągy stosunek do przedmio&r.

Nauczyciele wychowania fizycznego
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Aneks do kryteriów oceniania z wychowania fizycznego - nauclanie zdalne

1. Uczeń wspólnie z rodzicami regulamie sprawdza wiadomości od nauczyciela .

2.Zadnia uczniowie wykonująw miarę mozliwości i dostępu do komputera w dniu, w którym majązajęcia
wychowania fizycznego.
3. Uczniowie, któzy wykonają zadanie otrzymują + , jeśli uczeń albo rodzic wyśle nauczycielowi
informację potwierdzającąpzez e_dziennik lub e-mail : 3 plusy zamieniająsię w ocenę bdb.
4. Potwierdzenie wykonania zadania wysyłają w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.


