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Przedmiotowe zasady oceniania obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie opiera się na:
- Rozporządzeniu MENIS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (…) z
późniejszymi zmianami,
- Podstawa programowa kształcenia ogólnego
- Program wychowania fizycznego
- Statucie Szkoły,
- Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową następujących kryteriów:
1. Postawa wobec przedmiotu: - ocena półroczna i końcoworoczna z ocen za systematyczność i aktywność
- systematyczność – ocena półroczna i końcoworoczna z ocen cząstkowych
- aktywność – ocena półroczna i końcoworoczna z ocen cząstkowych
2. Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych – ocena półroczna i końcoworoczna z ocen cząstkowych.

Ocenianie ma na celu:
1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

POSTAWA UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU
Postawy ucznia przejawiają się w stosunku do przedmiotu i nauczyciela oraz przygotowaniem do zajęć.
W tym obszarze ocenie podlegać będzie:
- systematyczność
- aktywność
Systematyczność – to uczestnictwo ucznia w zajęciach. Ocenie podlega systematyczność uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
Przez uczestnictwo rozumie się bezpośredni udział w ćwiczeniach na lekcji w odpowiednim stroju sportowym.

Uwagi:
Pod pojęciem nieprzygotowania ucznia rozumie się:
1. brak udziału w zajęciach usprawiedliwiony przez rodziców (brak zwolnienia lekarskiego)
2 .brak stroju sportowego na zajęciach sportowych:
- obowiązuje strój sportowy – jednolita koszulka dla każdej klasy, ciemne spodenki i skarpety,
- obuwie musi być przystosowane do odpowiedniej nawierzchni, na której w dana lekcja się odbywa i musi być zmienne.
- uczeń w semestrze może mieć dwa nieprzygotowania, każde następne jest oceniane oceną cząstkową – niedostateczną.
- trzy spóźnienia skutkują jedną nieobecnością nieusprawiedliwiona.
- nieobecność ucznia na zajęciach musi być usprawiedliwiona.
- w uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. kontuzja sportowa) nauczyciel nie będzie wliczał tej nieobecności do ogólnej frekwencji.

- dłuższe zwolnienie lekarskie uczeń zgłasza do dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję w sprawie zwolnienia z zajęć w-f. (powyżej 2
tygodni)
- uczeń biorący udział w zajęciach dodatkowych (konkursach, zawodach, przygotowaniach do akademii, pracy na rzecz szkoły itd.) po
wcześniejszym zwolnieniu przez danego nauczyciela, nie ma nieobecności.
- zwolnienie lekarskie usprawiedliwia godziny nieobecności i nie wpływa na obniżenie oceny za postawę.
- zwolnienia od rodziców usprawiedliwiają godziny nieobecności, ale wpływają na postawę na zajęciach.
- uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia (lekarskie, od rodziców), nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i
udziału jej ( np. statysta, pomocnik) – chyba, że inaczej zadecyduje dyrekcja szkoły.
- zwolnienie lekarskie z całego semestru lub roku szkolnego powinno być dostarczone do 30 września b.r. lub do 31 stycznia, jeśli dotyczy
wyłącznie drugiego semestru.
- jeżeli uczeń zgłasza swoje złe samopoczucie, nauczyciel może zwolnić z ćwiczeń podczas zajęć,
- w szczególnych, losowych przypadkach uczeń jest traktowany indywidualnie,
- uczeń jest niesklasyfikowany z wychowania fizycznego jeżeli liczba godzin nieobecności na lekcji wynosi 50% + 1.

Aktywność
Ocena za aktywność jest wypadkową plusów i minusów w całym półroczu (miesiącu). Plusy uczniowie otrzymują za wszelkie przejawy
zaangażowania:
- wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości,
- inwencję twórczą,
- prowadzenie rozgrzewki lub innej części lekcji,

- aktywny udział w planowaniu i organizacji zajęć,
- wykonywanie dodatkowych prac zadań zaproponowanych przez nauczyciela
- prawidłowe sędziowanie, protokołowanie itp.
- uczeń reaguje pozytywnie na polecenia nauczyciela,
- to czy przejawia odpowiedni stosunek do osób starszych obecnych na zajęciach, dyrektora szkoły, innych nauczycieli, pracowników obsługi,
- przestrzeganie regulaminów związanych z lekcją wychowania fizycznego, zajęciami sportowymi i obiektami sportowymi,
- czy posługuje się odpowiednim językiem oraz czy dba o sprzęt sportowy.
Minusy są wynikiem:
- brak zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń,
- brak dyscypliny,
- nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zasad fair – play,
- niszczenie sprzętu sportowego,
- wulgarne słownictwo,
- lekceważący stosunek do kolegów i nauczyciela.
Końcowe uwagi:
- o ocenie decyduje poziom, jaki uczeń reprezentuje w zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek, jaki uczeń wkłada
w czynione postępy oraz aktywną jego postawę,
- uczniowie zgłaszają swoje nie przygotowanie do zajęć przed lekcją.
- dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne
uczestnictwo w zajęciach.

- podczas zajęć na basenie uczniowie posiadają: - chłopcy – kąpielówki
- dziewczyny – stroje kąpielowe jednoczęściowe
- w szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od regulaminu oceniania (po uzgodnieniu z nauczycielem),
- w szczególnych przypadkach, np. ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności (trwającej miesiąc lub dłużej) możliwe jest odstępstw o od
regulaminu i zastosowanie innej oceny,
- uczeń posiadający zwolnienie lekarskie całoroczne nie podlega ocenie końcoworocznej,
- uczeń posiadający zwolnienie półroczne wciągu całego roku szkolnego w danym półroczu nie może uzyskać oceny końcoworocznej powyżej
dobrej,

Reprezentowanie szkoły na zawodach i inne
- reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych i pozaszkolnych,
- udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno – sportowych i 100% frekwencja na tych zajęciach,
- udział w organizacji imprez sportowych,
- uczeń, który nie stawi się na zawody, rozgrywki itp. z powodów innych niż losowe, mimo wcześniejszych deklaracji, może mieć obniżoną
ocenę o jeden stopień z wychowania fizycznego.
- uczeń będący czynnym członkiem klubu sportowego osiągający dobre wyniki w danej dyscyplinie, może mieć podwyższoną ocenę o jeden
stopień wychowania fizycznego po okazaniu odpowiednich dokumentów.
- wybitne osiągniecia sportowe i duże osiągnięcia sportowe mogą podwyższyć ocenę z wychowania fizycznego.

Możliwość uzyskania oceny wyższej:
1. Szkoła stwarza warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
2. Forma poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
a) sprawdzian pisemny i ustny obejmujący wiadomości i umiejętności z materiału przewidzianego do realizacji w danym roku
szkolnym,
b) w przypadku zajęć: wychowanie fizyczne, informatyka - sprawdzian pisemny, ustny
i praktyczny.

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny:
Wymagania na ocenę celującą:
- spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- pełne opanowanie i wykorzystanie umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
- ćwiczenia wykonywane poprawnie technicznie, pewnie, w odpowiednim tempie, dokładnie,
- stosowanie umiejętności w praktycznym działaniu,
- potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w konkurencjach, zawodach, tworzeniu nowych rozwiązań,
- jest bardzo zaangażowany na lekcjach, rozwija swoje uzdolnienia,
- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też w innych formach aktywności związanych z wychowaniem fizycznym,
- uczeń charakteryzuje się wysoką kultura osobistą i jego stosunek do ćwiczeń nie budzi zastrzeżeń.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą:
- systematyczny i aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- opanowanie trudnych, złożonych ćwiczeń i umiejętności ich wykonania w trakcie zajęć wychowania fizycznego,
- estetyczny strój sportowy, odpowiednio dostosowany do warunków zajęć wychowania fizycznego,
- wysoka sprawność fizyczna,
- systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu,
- postawa społeczna oraz zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
Wymagania na ocenę dobrą:
- uczeń dysponuje dobrą sprawnością motoryczną,
- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami,
- nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem,
- opanował większość umiejętności, ale w różnym stopniu,
- postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń,
- podejmuje wysiłek, stara się, jednak niesystematycznie.
Wymagania na ocenę dostateczną:
- przeciętna sprawność fizyczna,
- posiada tylko podstawowe umiejętności,
- ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi,
- wykazuje małe postępy w usprawnianiu,
- uczeń nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi,

- przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i w stosunku do kultury fizycznej.
Wymagania na ocenę dopuszczającą:
- uczeń posiada słabą sprawność motoryczną,
- ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami,
- posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, wykazuje brak nawyków higienicznych,
- znikomy postęp w podstawowych umiejętnościach z zakresu wychowania fizycznego,
- przejawia duże braki w zakresie postawy społecznej i stosunku do wychowania fizycznego.
Wymagania na ocenę niedostateczną:
- ma lekceważący stosunek do przedmiotu i do nauczyciela,
- nie przynosi stroju sportowego,
- widoczny brak zaangażowania na lekcjach wychowania fizycznego,
- na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania.

