KRYTERIA OCENY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - ROK SZKOLNY 2021/2022
OCENIANIE
Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej z wychowania fizycznego nie stosuje się tzw.
średniej ważonej!!!

Uczniowie uzyskają ocenę na semestr lub na koniec roku szkolnego na podstawie ocen, które
będą zdobywali w następujących obszarach:
1. UMIEJĘTNOŚCI - Oceny uzyskane ze sprawdzianów obejmujących postępy ucznia (minimum 2 sprawdziany)
Uczeń powinien zaliczyć zaległy sprawdzian na uzgodnionych z nauczycielem zajęciach
w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianu. Po upływie tego terminu nauczyciel ma prawo wpisać uczniowi ocenę „niedostateczną”.
W indywidualnych przypadkach np. w przypadku kontuzji lub długotrwałej choroby uczeń ustala z nauczycielem termin
uzupełnienia sprawdzianu.

2. SYSTEMATYCZNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ - Przedmiotem oceny jest systematyczność pracy, rozumiana jako czynny
udział ucznia w lekcji.
–

Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć
–
Stosowanie się do regulaminu sali gimnastycznej oraz obowiązujących zasad BHP
- Systematyczność pracy na lekcji podlegać będzie ocenie jeden raz w semestrze (w okresie końcowym semestru) w następujący sposób:
- Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który ćwiczył na wszystkich zajęciach (100% obecności i czynnego udziału). Nieobecności ucznia na
lekcji z powodu udziału w konkursach, zawodach, wycieczkach bądź innych imprezach szkolnych, zapisane w dzienniku elektronicznym jako
„zwolniony/obecny” nie będą brane w tym wypadku pod uwagę.
- Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń,
- który raz czynnie nie uczestniczył w zajęciach z nieusprawiedliwionego powodu, bądź nie ćwiczył więcej razy, ale wszystkie jego
niedyspozycje są usprawiedliwione.

- Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który 2-3 razy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie ćwiczył na zajęciach.
- Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który 4-6 razy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie ćwiczył na zajęciach.
- Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który 7-10 razy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie ćwiczył na zajęciach.
- Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który powyżej 10 razy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie ćwiczył na zajęciach.
Systematyczność pracy nie będzie podlegała ocenie jeśli nieobecność usprawiedliwiona ucznia na zajęciach będzie przekraczała 50%
wymaganej frekwencji lub w przypadkach długotrwałej niezdolności do ćwiczeń potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
3. AKTYWNOŚĆ - Przedmiotem oceny jest aktywność i zaangażowanie ucznia.
Oceną wyjściową ucznia w tym obszarze jest ocena dostateczna i taką uzyskuje uczeń jeśli nie wykaże się aktywnością. Uzyskiwanie
pozytywnych ocen będzie skutkować podwyższeniem ogólnej oceny z aktywności (np. uzyskanie jednej cząstkowej oceny „bardzo dobry”
pozwoli na podniesienie oceny w danym semestrze o jeden stopień, a uzyskanie oceny „celujący” – o dwa stopnie). W szczególnych
przypadkach ocena wyjściowa może także ulec obniżeniu.
Powyższy zapis nie dotyczy uczniów klas IV, V oraz VI. Uczniowie tych klas otrzymują oceny cząstkowe zgodnie z ich zaangażowaniem.
Oceny cząstkowe z aktywności można uzyskać za:
- prawidłowy pokaz i objaśnienie doskonalonego elementu (ćwiczenia), który jest tematem lekcji - ocena „bardzo dobry”,
- udział w konkursach o tematyce sportowej na szczeblu:

szkolnym - ocena „bardzo dobry”

pozaszkolnym – ocena „celujący”
- udział w zawodach sportowych na szczeblu:

szkolnym i miejskim – ocena „bardzo dobry”

powiatowym i wyższym – ocena „celujący”
-wykonanie gazetki o tematyce sportowej - ocena „bardzo dobry”
-pomoc w organizacji zawodów sportowych - ocena „bardzo dobry”
-udział w zajęciach pozalekcyjnych (SKS) – ocena „ bardzo dobry” (min 50% obecności),
-udział w zawodach nie organizowanych przez SZS poświadczony dyplomem - ocena „bardzo dobry”
-przygotowanie oraz aktywny udział w lekcjach z zakresu edukacji zdrowotnej – ocena „ bardzo dobry”
-prowadzenie rozgrzewek (trzykrotne poprawne prowadzenie ) – ocena „bardzo dobry”
–
inne(inicjatywa ucznia)

Uczniowie klas IV, V, VI uzyskują ocenę semestralną/końcoworoczną na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w danym roku
szkolnym.
W przypadku uczniów klas VII i VIII ocenę semestralną i końcoworoczną stanowi średnia arytmetyczna 3 w/w obszarów (dla każdego
obszaru ustalana jest jedna ocena z ocen cząstkowych).
Warunkiem otrzymania oceny CELUJĄCEJ na semestr/koniec roku szkolnego jest uzyskanie przez ucznia co najmniej oceny bardzo
dobrej z przedmiotu oraz spełnienie najmniej jednego z warunków:
- reprezentowanie szkoły i zdobycie miejsca premiowanego na podium w ważnych zawodach miejskich, powiatowych bądź udział w
zawodach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim.
- uzyskanie znaczących sukcesów sportowych (także pozaszkolnych) na szczeblu ogólnopolskim,
- wykazanie się szczególnym zaangażowaniem w życie sportowe szkoły, wyróżniającą postawą oraz pracowitością, sumiennością stawianą jako
wzór godny naśladowania.
W sytuacji uzyskania przez ucznia ocen niedostatecznych z obszarów „umiejętności oraz systematyczność i obowiązkowość” będzie
automatycznie skutkowało otrzymaniem oceny NIEDOSTATECZNEJ na semestr bądź koniec roku.
Strój sportowy
Warunkiem dopuszczenia ucznia do czynnego udziału w zajęciach jest posiadanie zmiennego ubioru sportowego zgodnie z regulaminem
sali gimnastycznej.
Zwolnienia lekarskie
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
Dla ucznia posiadającego orzeczenie lekarskie, w którym mowa o zwolnieniu z niektórych ćwiczeń, nauczyciel dostosowuje do
indywidualnych potrzeb wymagania edukacyjne niezbędne do ustalenia oceny semestralnej/końcoworocznej.
Egzamin poprawkowy :
Oceny z działu SYSTEMATYCZNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ oraz AKTYWNOŚĆ są niezmienne i takie brane są pod uwagę przy
wystawianiu oceny z egzaminu poprawkowego. Zmianie może ulec tylko ocena z zakresu umiejętności.
W przypadku zmiany w funkcjonowaniu szkoły i przejścia na tzw. ZDALNE NAUCZANIE (powyżej 2 tygodni w semestrze),uczeń pozostaje
oceniany nadal w 3 obszarach. Zmianie ulega tylko ocenianie w obszarze SYSTEMATYCZNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ, wg następujących
kryteriów :
Ocena celująca – 100% uczestnictwa w zajęciach

Ocena bardzo dobra – 90% - 99% uczestnictwa w zajęciach
Ocena dobra – 70% - 89% uczestnictwa w zajęciach
Ocena dostateczna – 50% - 69% uczestnictwa w zajęciach
Ocena dopuszczająca – 30% - 49% uczestnictwa w zajęciach
Ocena niedostateczna – 0 - 29% uczestnictwa w zajęciach
W przypadku braku możliwości wykazania się ucznia w zawodach sportowych jako reprezentant szkoły lub klubu (patrz wyżej), związanej z
bieżącą sytuacją epidemiczną COVID 19, na ocenę CELUJĄCĄ na semestr/koniec roku szkolnego, w klasach VII – VIII uczeń musi uzyskać
co najmniej dwie oceny celujące i jedną ocenę bardzo dobrą z trzech w/w obszarów.

