
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZDALNEGO  WF (aneks do PSO) 

W szkole........................................................................................................................... 

 

I.  Przepisy prawne. 

Od 25 marca obowiązują nowe zasady nauczania zdalnego.  

1.Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 492) 

2. Więcej informacji niesie Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. 2020 poz. 493). 

 

II. 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. Nowe zasady oceniania promują przede wszystkim dobre chęci i zaangażowanie 

ucznia w wykonanie przesłanych zadań. Czas pracy ucznia poświęcony aktywności 

fizycznej i wykonywaniu zdań powinien być zbliżony do czasu lekcji, które zapisane 

są w tygodniowym planie nauczania lub w aktywności 2x15 minut/ rano i popołudniu. 

2. 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 

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

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

4. Ocenianiu, w systemie tygodniowym. będą podlegać wszystkie prace i odpowiedzi 

uczniów na zadania udostępnione na stronie internetowej szkoły lub przesłanych za 

pośrednictwem e-dziennika. 

5. Każda inicjatywa ucznia również zostanie nagrodzona pozytywną oceną.  

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

formę w jakiej należy przesłać efekty pracy.  

7. Ponadto po każdym tygodniu zajęć uczeń otrzymuje ocenę za aktywność, na 

podstawie przesłanego nauczycielowi wypełnionego wraz z podpisem rodzica bądź 

opiekuna prawnego, dziennika tygodniowej aktywności fizycznej udostępnionego na 

stronie internetowej szkoły lub w e-dzienniku. 
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8. Oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego i są one jawne zarówno 

dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

9. Wystawiając ocenę, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na kreatywność 

podopiecznych, ich zaangażowanie, wkład pracy, przestrzeganie terminów oddawania 

zleconych prac i zadań.  

10.  Nauczyciel wystawia ocenę 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.  

11. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel 

przedmiotu wraz z dyrektorem szkoły i rodzica ucznia bądź jego opiekunami 

prawnymi.  

12.  Jeśli na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną 

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

opiekunów.  

13.  W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny rocznej uczniowi przysługuje prawo 

do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z 

7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych z 3 sierpnia 2017 r. oraz innych przepisów prawa 

obowiązujących w dniu przeprowadzenia ww. egzaminu.  

 

III. Kryteria na poszczególne stopnie 

Kryteria na poszczególne oceny:   

Celująca   

1. Uczeń prześle filmik z własnej aktywności fizycznej w warunkach domowych (mieszkanie, 

ogródek -10 min) 

2. Uczeń opracuje własny materiał dydaktyczny typu: quiz, krzyżówka, przepisy na wesoło, 

prezentacja itp. 

3. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu/ materiału dydaktycznego  przesłanego 

przez n-la  

Bardzo dobra    

1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania lub/i rozwiąże zadania wysłane przez 

nauczyciela 

2.  Wykona 2 wybrane  zadania na ocenę celującą 

Dobra  

1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania lub/i rozwiąże zadania wysłane przez 

nauczyciela 

 2. Wykona 1 wybrane zadanie na ocenę celującą 

Dostateczna   

1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania lub/i rozwiąże zadania wysłane przez 

nauczyciela niewyczerpująco.   

Dopuszczająca   

1. Uczeń potwierdzi mailem, że przeczytał artykuł lub obejrzał film (materiał przesłany przez 

n-la)  

Niedostateczna   

1. Uczeń nie podejmie się wykonania żadnego zadnia. 



IV. Zasady BHP  podczas zdalnego WF 

 

1. W czasie prowadzenia przez  szkołę nauczania zdalnego pamiętaj o  właściwej pozycji 

w pracy przy komputerze. 

2. Zadbaj o przerwy w pracy oraz przewietrzone pomieszczenie. 

3. Ćwiczenia wykonuj w stroju i obuwiu sportowym. 

4. Przed wysiłkiem fizycznym pamiętaj o przeprowadzeniu rozgrzewki. 

5. Wykonując ćwiczenia w domu, pamiętaj o suchym, czystym i równym podłożu. 

6. Do ćwiczeń możesz wykorzystać karimatę, dywan. 

7. Unikaj wykonywania ćwiczeń przy ostrych krawędziach wyposażenia mieszkania. 

8. Nie ćwicz na krzesłach. 

9. Nie jedz bezpośrednio przed wysiłkiem fizycznym, pij wodę.  

10. Nie wykonuj ćwiczeń w grupie znajomych i na zewnątrz budynku do czasu 

ustąpienia zagrożenia spowodowanego koronawirusem. 

11. Przykazanie: ćwicz gdy rodzice lub prawny opiekun jest w domu  
 


