ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE
Liceum Ogólnokształc ce
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Przy ustalaniu oceny osi gni ć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego głównym wyznacznikiem b dzie wysiłek wkładany przez
ucznia w wywi zywanie si z obowi zków oraz uzyskiwane post py wynikaj ce ze specyfiki tych zaj ć.
Podstaw prawn oceniania stanowi :
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Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr. 83, poz. 562, z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U., poz. 977).
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz. 204)
Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowi zkowych
zaj ć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042)
Dopuszczony do u ytku szkolnego program nauczania dla IV etapu edukacji Urszuli Kierczak „Zdrowie, sport, rekreacja” stanowi
opis realizacji celów kształcenia i zada edukacyjnych okre lonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele
kształcenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, tre ci nauczania, sposoby osi gania celów kształcenia i
wychowania, opis zało onych osi gni ć ucznia, a tak e propozycj kryteriów oceny i metod sprawdzania osi gni ć ucznia.
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego
Zasady Wewn trzszkolnego Oceniania Uczniów obowi zuj ce w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza(ZWO).
Celem głównym wychowania fizycznego w koncepcji edukacji fizycznej „Zdrowie, sport, rekreacja” jest: Wdra anie do
dbało ci o sprawno ć fizyczn i prawidłowy rozwój, do troski o zdrowie swoje i innych. Przygotowanie do aktywnego
uczestnictwa w kulturze fizycznej.
a) Cel główny programu „Zdrowie, sport, rekreacja” dla IV etapu edukacyjnego, szkoły ponadgimnazjalne, liceum
ogólnokształc ce, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa jest: Wyposa enie uczniów w kompetencje niezb dne do
dokonywania wiadomych wyborów zwi zanych z własn sprawno ci , zdrowiem oraz wszechstronnym uczestnictwem w
kulturze fizycznej.
b) Etapowe cele kształcenia i wychowania dla IV etapu edukacji okre lone w podstawie programowej. Przygotowanie do
aktywno ci fizycznej przez całe ycie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególno ci:
 u wiadomienie aktywno ci fizycznej przez całe ycie,

stosowanie w yciu codziennym zasad prozdrowotnego stylu ycia,
 działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu,
 umiej tno ci sprzyjaj ce zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Ocena z wychowania fizycznego jest zgodna z zasadami wewn trzszkolnego oceniania uczniów § 12, tego dokumentu.
Ocena z wychowania fizycznego ma charakter wspieraj cy, a nie represyjny. Jej celem jest podkre lanie tego, co ucze ju
opanował i zdobył. Ocena jest wypadkow czterech składowych:
 ch ci, to znaczy wysiłku wkładanego w wywi zywanie si z zada ,
 post pu, czyli poziomu osi gni tych zmian w stosunku do diagnozy pocz tkowej,
 postawy, czyli stosunku do partnera, przeciwnika, zaanga owania w przebieg zaj ć i stosunku do własnej aktywno ci,
 rezultatu, czyli informacji o osi gni tych wynikach, dokładno ci wykonania zadania, poziomu zdobytej wiedzy.
Wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zapisane s w
Zasadach Wewn trzszkolnego Oceniania §10. Nauczyciel na pierwszej lekcji odczytuje i omawia wymagania edukacyjne oraz
fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
klasyfikacyjne dost pne s
dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów/ na stronie internetowej szkoły
www.iwaszkiewicz.edu.pl.
O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie b d informowani przez wpis do dziennika, bezpo rednio po otrzymaniu oceny,
natomiast rodzice w dniu zebra i dni otwartych.
O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice i uczniowie zostan poinformowani zgodnie z zasadami
wewn trzszkolnego oceniania uczniów tj: najpó niej na trzy dni przed klasyfikacj w przypadku oceny ródrocznej i na dwa
tygodnie przed klasyfikacj roczn zgodnie § 10 w/w ZWO.
W zale no ci od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dostosowane s do mo liwo ci edukacyjnych ucznia na
podstawie opinii i orzecze poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wymagania edukacyjne mo na równie dostosować do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
nieposiadaj cego orzeczenia lub opinii. Takiego dostosowania dokonuje si na podstawie rozpoznania przez nauczycieli i
specjalistów indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.
W przypadku dostosowa nauczyciel stosuje ró ne formy oceniania uwzgl dniaj c kryteria bie cego oceniania.
Opracowanie: nauczyciele wychowania fizycznego

