PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO w Zespole Szkół nr 7 w Tychach
zgodny z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem opracowany został zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2015 poz. 843.

PRZY OCENIANIU UCZNIA BRANA JEST POD UWAGĘ JEGO:



AKTYWNOŚĆ -

WAGA OCENY 3

uczniowie zdobywają plusy przez cały semestr za wszelkie przejawy aktywności przybliżając ich do
realizacji założeń lekcji:


wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości,



inwencję twórczą,



aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,



zdyscyplinowanie,



stosowanie się do zasad higieny osobistej i bhp,



posiadanie wiadomości w zakresie umożliwiającym bezpieczną organizację zajęć ruchowych,



znajomości podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych,



funkcjonowania organizmu, organizacji zajęć ruchowych w czasie wolnym.

Za nie stosowanie się do w/w aktywności uczeń otrzymuje minusy.
Plusy z aktywności przeliczane są na stopnie:
 5 plusów – ocena bardzo dobra lub 10 plusów – ocena celująca.
Uczeń ma prawo wyboru oceny za zdobyte plusy,
 minusy z aktywności przeliczane są na stopnie: 5 minusów – ocena niedostateczna.
Nie wpływa na ocenę ilość minusów poniżej 5



POSTAWA

-

WAGA OCENY 3

stosunek do przedmiotu, systematyczne i czynne uczestnictwo w zajęciach, udział w rozgrywkach wewnątrz i
zewnątrz szkolnych, udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz w zajęciach i programach promujących
zdrowy styl życia



SYSTEMATYCZNOŚĆ

-

WAGA OCENY 3

Uczeń za każdy miesiąc otrzymuje ocenę frekwencyjną, którą nauczyciel odnotowuje w dzienniku w
następnym miesiącu.
ocena

% FREKFENCJI

6

96-100%

5

90-95%

4

80-89%

3

70-79%

2

51-69%

1

0-50%

Długotrwała, ciągła (nie wybiórcza – obecność na lekcjach poprzedzających wychowanie fizyczne,
obecność na lekcjach po zakończeniu zajęć z wychowania fizycznego) nieobecność usprawiedliwiona nie
skutkuje obniżeniem oceny frekwencyjnej. W przypadku usprawiedliwienia minimum 50% nieobecności w
miesiącu uczeń nie otrzymuje oceny za systematyczność w danym miesiącu.



UMIEJĘTNOŚCI

-

WAGA OCENY 1

sprawdziany praktyczne z poszczególnych dyscyplin sportowych wynikających z realizacji podstawy
programowej.
KOŃCOWE UWAGI REGULAMINU OCENIANIA:
Niezwykle ważny jest wkład ucznia do opanowania określonych ćwiczeń wyrażający się pilnością i
dodatkową pracą.
Nie traktuje się wychowania fizycznego jako sportu wyczynowego, gdzie preferowany jest tylko wynik.
Występuje indywidualizacja oceny – na podstawie obserwacji ucznia przez nauczyciela – oceniane jest
indywidualne podejście ucznia do przedmiotu.
W szczególnych przypadkach (duże zaangażowanie ucznia w reprezentowaniu szkoły) istnieje możliwość
podwyższenia oceny semestralnej, rocznej o jeden stopień na korzyść ucznia.
Uczeń może raz w semestrze nie uczestniczyć w lekcji w związku z brakiem odpowiedniego stroju.
Każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje oceną niedostateczną - WAGA OCENY 3
Uczeń zgłaszający niedyspozycję (osłabienie,ból) ma obowiązek posiadania stroju, ale jest wyłączony z
poszczególnych aktywności ruchowych.
Nauczyciel ma prawo nie dopuścić ucznia do zajęć, jeżeli stwarza on zagrożenie dla bezpieczeństwa
swojego i innych (zbyt długie paznokcie, biżuteria, nieodpowiedni strój sportowy) – skutkuje to wpisem
NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ.
Każde zwolnienie z wychowania fizycznego powyżej jednego miesiąca powinno być wystawione przez
lekarza i zgłoszone w sekretariacie szkolnym celem przedłożenia dyrekcji.

Inne zwolnienia dotyczące ograniczeń aktywności ruchowej na zajęciach należy dostarczyć do
nauczyciela wychowania fizycznego
•

zwolnienie cząstkowe (druk do pobrania w sekretariacie)

•

zwolnienie dotyczące niedyspozycji

Nie będą respektowane zwolnienia z aktywności ruchowej od rodziców i opiekunów prawnych w przypadku
nieprzygotowania do lekcji.
Uczniowie posiadający zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego po dostarczeniu nauczycielowi
WF stosownego oświadczenia od rodziców / prawnych opiekunów otrzymują zamiast nieobecności zwolnienie
z przedmiotu.
Treść OŚWIADCZENIA:
Biorę odpowiedzialność za Syna / Córkę …............................................ w czasie trwania zajęć
wychowania fizycznego w terminie od …............................ do ….........................................
…............…..........................................
podpis rodzica / prawnego opiekuna

Uczeń może być NIEKLASYFIKOWANY z przedmiotu kiedy opuści ponad 50% zajęć wychowania
fizycznego i nie ma podstaw do wystawienia oceny z przedmiotu.
Ocenę klasyfikacyjną stanowi średnia ważona ocen bieżących wg następującej skali:
1.00 - 1,75 – niedostateczny
1,76 - 2,60 – dopuszczający
2,61 - 3,60 – dostateczny
3,61 - 4,60 – dobry
4,61 - 5,60 – bardzo dobry
5,61 - celujący

