
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZDALNEGO WF w Szkole Podstawowej im. 

Karola Wojtyły w Rotmance (aneks do PZO) 

 

 

I Ogólne zasady oceniania tym sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji 

ich wiedzy oraz umiejętności z wychowania fizycznego realizowanego w formie on-line, 

a także zasady informowania rodziców i uczniów o postępach w nauce i uzyskanych 

ocenach  

 

1. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana jest z podstawy programowej, 

zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, elementy gier zespołowych, gimnastyki, 

LA, przepisy gier zespołowych, historii Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. 

Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie plakatów, prezentacji, 

konspektów oraz filmów instruktażowych. Uczniowie będą oceniani za zadane referaty, mini-

prezentacje lub odpowiedzi z quizów, testów  z wyżej wymienionych elementów podstawy 

programowej. 

 

2. Nowe zasady oceniania promują przede wszystkim dobre chęci i zaangażowanie ucznia w 

wykonanie przesłanych zadań. 

 

3. Nauczyciel systematycznie przesyła uczniom materiały edukacyjne  w zakresie  

wiedzy i umiejętności oraz zachęca do podejmowania domowej aktywności fizycznej,  

wynikających  z wymagań zawartych zarówno w podstawie programowej 

wychowania fizycznego, jak i realizowanym programie nauczania 

 

4. Materiały edukacyjne, w szczególności z edukacji zdrowotnej, to: linki lub gotowe  

materiały do quizów, krzyżówek, gier, filmów, artykułów, prezentacji itp.  

 

5. Ocenianiu, będą podlegać wszystkie prace i odpowiedzi uczniów na zadania udostępnione 

na platformie TEAMS oraz aktywny udział w lekcji online. 

 

6. Każda inicjatywa ucznia również zostanie nagrodzona pozytywną oceną.  

 

7. Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji oraz formę 

w jakiej należy przesłać efekty pracy.  

8. Ponadto, uczeń otrzymuje ocenę za aktywność, na podstawie przesłanego nauczycielowi 

wypełnionego dziennika tygodniowej aktywności fizycznej udostępnionego na platformie 

Teams. 

 

9. Oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego i są one jawne zarówno dla 

ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

 

10. Wystawiając ocenę, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na kreatywność 

podopiecznych, ich zaangażowanie, wkład pracy, przestrzeganie terminów oddawania 

zleconych prac i zadań.  

 



 

 

11. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną/roczną, biorąc pod uwagę zarówno oceny 

uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole (najwyższą waga to ocena za I semestr), oraz te 

zdobyte przez ucznia w trakcie realizowania wychowania fizycznego w formie zdalnej.  

 

12. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw (wymaganej ilości ocen) do 

ustalenia oceny półrocznej/rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje 

nauczyciel przedmiotu wraz z dyrektorem szkoły. 

 

13. Jeśli na miesiąc przed klasyfikacją semestralną/roczną uczeń jest zagrożony oceną 

niedostateczną lub nieklasyfikowaniem, to nauczyciel informuje o tym jego rodziców bądź 

prawnych opiekunów.  


