PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla XIV LO w
Gdyni.
I. Cele przedmiotowego systemu oceniania.
1.Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych, jego postępach w nauce, wysiłku
wkładanego w usprawnianie własnego ciała, dbałości o zdrowie własne i innych oraz bezpieczeństwo
ucznia.
2.Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach, możliwościach oraz trudnościach
ucznia.
3.Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy.
4.Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do dalszej pracy.
II. Zasady oceniania.
1.Przedmiotowemu ocenianiu podlegają:
a).wkładany przez ucznia wysiłek w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć:
- aktywny udział w zajęciach (uczeń ćwiczy z zaangażowaniem tj. na miarę swoich możliwości i
umiejętności,
- prowadzenie niektórych ćwiczeń, pomoc w przygotowaniu miejsca ćwiczeń itp.
- przygotowanie do zajęć ( odpowiedni strój),
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i fair play,
- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
- postawa wobec nauczyciela, współćwiczącego, przeciwnika, sędziego.
b) osiągnięcia ucznia i ich bezwzględny poziom, które mają dla ustalenia oceny znaczenie
drugoplanowe:
- w zakresie umiejętności ruchowych są głównie weryfikowane w kategoriach postępu, w stosunku do
diagnozy wstępnej, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i predyspozycjami,
- w zakresie wiedzy (przepisy gier zespołowych, wiadomości z zakresu edukacji prozdrowotnej itp.)
bezwzględny poziom jest weryfikowany poprzez przeprowadzanie odpowiednich sprawdzianów,
testów itp.

2.Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.
3.Uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum po 3 oceny cząstkowe z wychowania
fizycznego i fakultetu.
4.Nieobecność ucznia na sprawdzianie i sposób zaliczania określa WSO.
5.Uczeń może zgłosić na wychowaniu fizycznym i fakultecie nieprzygotowanie.
6.Obowiązkiem ucznia nieprzygotowanego jest obecność na lekcji. Uczeń nieprzygotowany może być
wyznaczony przez nauczyciela do sędziowania w trakcie lekcji wychowania fizycznego i oceniony.
7.W terminie zapowiedzianego sprawdzianu uczniowi nie przysługuje prawo do nieprzygotowania
(nie dotyczy uczniów niedysponowanych zdrowotnie).
III. Ustalenie oceny semestralnej i rocznej.
1.Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia określonych w pkt. II.
2.Uczeń może nie być klasyfikowany jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3.W przypadku, gdy zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego orazfakultetach na
prośbę rodziców przekroczą 50% wszystkich zajęć w danym semestrze - uczeń zobowiązany jest
przedstawić opinię lekarza w przeciwnym raziemoże być nieklasyfikowany.
4.Ocena śródroczna i roczna z wychowania fizycznego jest sumą średnich arytmetycznych śródrocznej
oceny z fakultetu i z wychowania fizycznego
5. .Nauczyciel dokonuje oceny semestralnej i rocznej w sposób jawny i uzasadnia ją.
IV. Formy i sposoby oceniania.
Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie oraz ich wagi
otrzymane z poszczególnych obszarów:
waga

Ocena

Obszar

4

Ocena miesięczna za aktywność

punktualność, zaangażowanie,
stosowanie się do poleceń
nauczyciela, staranność
wykonywanych ćwiczeń,
postawa fair play

4

Nieprzygotowanie do zajęć

uczeń może zgłosić 2
nieprzygotowania w semestrze.
Każde kolejne to ocena
niedostateczna

2

Uczestnictwo w

w zawodach sportowych,

reprezentowaniu szkoły

wewnątrzszkolnych i zewnątrz
szkolnych

2

Postawa społeczna

przestrzeganie zasad fair play,
stosowanie się do poleceń
nauczyciela, przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa własnego
i współćwiczących, stosunek
do: nauczyciela,
współćwiczącego, przeciwnika,
sędziego, przedmiotu

2

Promowanie kultury fizycznej

wykonywanie prostych
przyborów, redagowanie
gazetki, pomoc w organizacji
imprez sportowych,
przygotowanie referatu, udział
w imprezach sportowych w
charakterze kibica, wolontariat
itp.

1

1

Sprawdziany z zakresu

przepisy gier, edukacja

wiadomości

prozdrowotna

Sprawdziany z zakresu

umiejętności techniczne z

umiejętności weryfikowane w

zakresu: piłki siatkowej, piłki

kategoriach postępu

koszykowej, piłki ręcznej, piłki

osiągniętych zmian w stosunku

nożnej, lekkiej atletyki,

do diagnozy wstępnej

gimnastyki oraz fitness,
prowadzenie rozgrzewki

V. Zwolnienie z udziału w zajęciach wychowania fizycznego.
1.Uczeń przebywający na zwolnieniu lekarskim / pisemnym zwolnieniu przez rodzica, nie jest
oceniany za ten czas oceną miesięczną za aktywność; ocenie może (nie musi) podlegać okres w danym
miesiącu, w którym uczeń czynnie uczestniczył w zajęciach.

2.Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (zwolnienie całoroczne lub semestralne)
na podstawie zaświadczenia lekarskiego przedstawionego wraz z podaniem do Dyrektora Szkoły.
Uczeń zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie wraz z podaniem w przeciągu 2 tygodni.
3.Jeżeli uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego zasady dokumentowania nieobecności
reguluje WSO.
a) uczeń może być zwolniony z fakultetu (max 2 godziny lekcyjne tygodniowo przez Dyrektora
szkoły na podstawie odpowiedniego zaświadczenia z klubu sportowego przedstawionego
nauczycielowi wychowania fizycznego.
VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1.Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o: przedmiotowym systemie
oceniania, zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć wychowania fizycznego.
2.Uczeń jawnie i na bieżąco jest informowany o swoich postępach.

