PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Dla dziewcząt i chłopców Klas I-IV Szkoły Ponadgimnazjalnej
Z powyższego systemu oceniania korzysta nauczyciel wychowania fizycznego
ZSP im Stanisława Staszica w Wieruszowie mg Jarosław Urbaniak

System ten składa się z następujących części:
I. WYMAGANIA EDUKACYJNE
II. KRYTERIA OCENY OBSZARÓW
III. AKTYWNOŚCI UCZNIA
IV. GROMADZENIE INFORMACJI
V. OCENA KOŃCOWA

CZĘŚĆ I
1. Przedmiotem oceny są:
a) sprawdziany sprawnościowe
b) aktywność i udział na zajęciach
c) wykonywanie prostych zadań ruchowych zgodnie z poleceniami nauczyciela
d) współpraca w grupie
e) reprezentowanie szkoły w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego
f) udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
2. Opanowanie umiejętności (sprawdziany sprawnościowe) są obowiązkowe.
3. Każdy sprawdzian sprawnościowy winien być zaliczony jak najszybciej, np.· w przypadku
nieobecności
4. Każdy sprawdzian może być poprawiony przez ucznia w terminie wyznaczonym przez· nauczyciela.
5. Gdy ocena nie zostanie poprawiona do dziennika zostaje wpisana ocena uzyskana w dniu· zaliczenia
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6. Uczeń jest zobowiązany do noszenia obuwia i stroju sportowego w zależności od
warunków i miejsca prowadzenia zajęć. Oraz ustaleń dokonanych przez klasę i nauczyciela wf
na początku roku szkolnego.
7. Uczeń ma prawo trzykrotnie podczas semestru być nieprzygotowanym do zajęć bez
podania przyczyny.
8. Każde kolejne nie przygotowanie podlega odnotowaniu w zeszycie i będzie
uwzględniane przy wystawieniu oceny semestralnej i końcowej.
9. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
10. Ocena semestralna (roczna) wystawiana jest na podstawie osiągnięć ucznia w ciągu
całego semestru (roku).

CZĘŚĆ II
Ocenie podlegać będą następujące obszary aktywności ucznia:
1. Kryteria tabelaryczne umiejętności
2. Postawa wobec wychowania fizycznego
3. Reprezentowanie szkoły
4. Zajęcia pozalekcyjne, jako forma podnoszenia swych umiejętności i zainteresowań
5. Organizacja zawodów sportowych i rekreacyjnych
Ad.1. Ocenie podlegać będą takie formy aktywności ruchowej jak:
a) biegi
b) rzuty
c) skoki
d) elementy techniczne gier sportowych
e) gimnastyka
Ad.2. Przy pojęciu "postawa wobec wychowania fizycznego" na ocenę składać się będzie:
a) obecność na zajęciach
b) przygotowanie do zajęć
c) aktywność na zajęciach
d) dyscyplina
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e) wiadomości
Ad.3. Reprezentowanie szkoły w zależności od etapu (szczebla zawodów)
a) szkolny- ocena bardzo dobra
b) powiatowy- ocena celująca
c) rejonowy- ocena celująca
d) wojewódzki- ocena celująca
e) krajowy- ocena celująca
Ad.4. Pod uwagę będzie brany udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, jak:
SKS lub zajęcia w klubach sportowych
a) SKS- ocena bardzo dobra
b) Kluby sportowe- ocena celująca
Ad.5. Udział w organizowaniu zawodów, rekreacyjne prowadzenie lub sędziowanie zawodów
ocena bardzo dobra.

Uczniowie mogą też zdobywać oceny dodatkowe w przypadku:
- stuprocentowej frekwencji– ocena bardzo dobra
- regularne przynoszenie stroju– ocena bardzo dobra
- zachowanie na lekcji– trzy minusy za nieodpowiednie zachowanie ocena niedostateczna
Uczniowie mogą też otrzymywać oceny w przypadku:
- braku stroju -dwa razy dozwolone (kropki) - każdy kolejny raz ocena niedostateczna
- nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie ocena niedostateczna

CZĘŚĆ III
Informacje na temat umiejętności i sprawności, a także wiedzy gromadzone są w następujący sposób:
a) zeszyt testujący- sprawdzający
b) dziennik lekcyjny z osiąganymi wynikami uwzględniającymi różne obszary aktywności · ucznia
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CZĘŚĆ IV
1. Informacje o postępach i wynikach poszczególnych uczniów udzielane mogą być na· prośbę rodziców
lub wychowawcy:
- oceny cząstkowe wg dziennika
- postępy i osiągnięcia - rozmowa
2. Przy wystawieniu oceny końcowej (semestralnej lub rocznej) nauczyciel zobowiązany jest
poinformować wychowamce o:
- proponowanej ocenie końcowej na 14 dni przed radą klasyfikacyjną
- przewidywanej ocenie niedostatecznej na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną

CZĘŚĆ V
Na ocenę semestralną i końcową składają się oceny uzyskane przez ucznia z:
1. Sprawdzianów (kryteria ocen z wychowania fizycznego).
2. Aktywność na zajęciach.
3. Reprezentowanie szkoły na zawodach międzyszkolnych.
4. Uczestnictwo w zajęciach SKS.
5. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w klubach sportowych.

4

