PROJEKT
Przedmiotowe Zasady Oceniania – dostosowanie do specyfiki przedmiotu opracowane
na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015r. Dz.U.2015.poz.843 w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych.
- Statutu ZSZiL w Zgorzelcu rozdział XIII &40-&51; rozdział XVI &53-&73

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego
Opracowali nauczyciele wychowania fizycznego
1. Zasady ogólne:
- ocena z wychowania fizycznego nie jest wypadkową ocen ze sprawdzianów. Na ocenę
głównie ma wpływ zaangażowanie ucznia, wkład pracy na lekcji. Przy każdym
wystawianiu oceny nauczyciel zwraca także uwagę na możliwości psychofizyczne ucznia,
postęp sprawności fizycznej.
Waga ocen:
Waga 1- ocena ze sprawdzianów, testów,
Waga 2 - nieprzygotowanie do zajęć (np),
Waga 3 - aktywność na lekcji i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
Waga 3: oceny w klasie maturalnej z poszczególnych etapów nauczania
(klasa 1, 2, 3, 1 semestr 4)
2. Ocenie podlega:
- Frekwencja na zajęciach (ocena wystawiana za min. z 4 tygodnie zajęć).
- Przygotowanie ucznia do zajęć. Osoby ćwiczące zobowiązane są do posiadania
czystego stroju (białej koszulki) i zmiennego obuwia sportowego. Podczas zajęć na
dworze w okresie jesienno – zimowym (15.10 – 15.03) uczniowie mają obowiązek
ćwiczenia w dresach. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze,
każde następne oznacza ocenę niedostateczną.
Uczniowie nieprzygotowani do zajęć oraz posiadający zwolnienie lekarskie mają
obowiązek uczestniczenia w zajęciach.

- Poziom sprawności fizycznej. W każdym semestrze nauczyciel przeprowadza 2-4
sprawdzianów sprawnościowych ( sprawdzian, test ).
Uczeń przed rozpoczęciem sprawdzianu, testu jest informowany o sposobie wykonania
oraz limitach wynikowych na poszczególne oceny.
Warunkiem zaliczenia
sprawdzianu jest przygotowanie do zajęć wychowania fizycznego, podejście do próby i
jej wykonanie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który podchodzi do wykonania
ćwiczenia i zdaniem nauczyciela wykonuje je na miarę swoich możliwości. Dodatkowo
uczeń otrzymuje ocenę za frekwencję i za przygotowanie do zajęć.
Ocenę celującą z wychowania fizycznego może otrzymać uczeń, który wytypowany przez
nauczyciela uczestniczy we wszystkich zawodach sportowych oraz ma dobre oceny z
frekwencji i ze sprawdzianów
Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia danego
sprawdzianu w ciągu 3 tygodni od daty zakończenia zwolnienia. Ocenę ze sprawdzianu,
testu można poprawić tylko na zajęciach wychowania fizycznego, które odbywają się w
miejscu gdzie może być ten sprawdzian poprawiony lub za zgodą nauczyciela w innym
terminie. Uczeń na zbiórce zgłasza nauczycielowi chęć poprawy danego sprawdzianu.
Osoba, która posiada zwolnienie lekarskie całoroczne lub półroczne z ograniczeniem
wykonywania wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych lub zwolnieni e z ćwiczeń
forsownych zobowiązana jest do przekazania zwolnienia do wglądu nauczycielowi
wychowania fizycznego i pielęgniarce szkolnej w ciągu tygodnia od daty wystawienia
zwolnienia.
Nauczyciele po otrzymaniu zwolnień długoterminowych z ćwiczenia na lekcji
odnotowują sobie ten fakt w zeszycie i oddają zwolnienie uczniom aby rodzice (w
przypadku osoby nieletniej) złożyli podanie do dyrekcji o zwolnienie ucznia z ćwiczenia
w danym półroczu lub całym roku szkolnym.
Nauczyciele nie przyjmują zwolnień od rodziców.
3. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności
- Aktywność fizyczna na lekcji
- Testy sprawności
- Udział w zawodach sportowych
- Referat
4. Ogólne kryteria oceny

Dołączone tabele z kryteriami na daną ocenę

5. Ustalenie oceny śródrocznej, rocznej.
- Na początku roku szkolnego uczeń zaznajomiony zostaje o zasadach wystawiania ocen
z frekwencji na zajęciach.
- Jeżeli uczeń jest przygotowany do zajęć i nie chce wykonać ćwiczenia, sprawdzianu,
testu otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny takiej nie można poprawić, a powoduje
ona dodatkowo obniżenia oceny półrocznej lub końcowo rocznej o jeden stopień.
- Wystawiając ocenę z wychowania fizycznego śródroczną i roczną nauczyciel w
pierwszej kolejności bierze pod uwagę frekwencję i aktywne uczestnictwo na zajęciach.
- Przy wystawianiu oceny rocznej uczeń nie musi poprawiać oceny z pierwszego
semestru.
- Ocenę ze sprawdzianu, testu poprawić można najpóźniej na dwa tygodnie przed
końcem semestru.
- Ocena z frekwencji jest ostateczna.
- Ocena z przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach jest ostateczna.
- Ocena za reprezentowanie szkoły jest ostateczna.
- Oceny cząstkowe dotyczące aktywności i reprezentowania szkoły nie muszą być
wystawiane każdemu uczniowi.
- W przypadku gdy uczeń miał ocenę śródroczną niedostateczną, a w drugim semestrze
był zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego, ocena roczna nie może być
wyższa niż dopuszczająca. Taką ocenę można otrzymać dzięki wysokiej frekwencji na
zajęciach, pracom społecznym w obrębie obiektów sportowych Zespołu Szkół
Zawodowych i Licealnych oraz zreferowaniu wybranych zagadnień z wychowania
fizycznego.
W klasach maturalnych w drugim semestrze przy wystawianiu ocen końcowo rocznych
brane są pod uwagę oceny końcoworoczne z całego toku kształcenia, I semestr klasy
maturalnej oraz frekwencja.

