KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
OGÓLNOKSZTAŁĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
IM. CZ. NIEMENA WE WŁOCŁAWKU
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999
roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, paragraf 6, pkt. 2: "przy ustalaniu oceny
z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć".
Zgodnie z podstawą programową, głównymi kryteriami wpływającymi na ocenę
okresową i roczną są:
1. Aktywność na lekcji - ( wysiłek ).
2. Obecność na zajęciach - (ćwiczenie na lekcji).
3. Umiejętności i postępy - (wykonanie).
4. Wybitne osiągnięcia sportowe.
5. Reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach sportowych.
6. Uczestnictwo w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ( w ramach klubu
sportowego.

OCENA CELUJĄCA
1. Systematyczna praca oraz wkładany wysiłek prowadzący do podniesienia
jak i wyrównania niedoborów własnej sprawności fizycznej.
2. Wysoka frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego.
3. Wysoka sprawność fizyczna ogólna, opanowanie elementów
technicznych poszczególnych gier zespołowych i umiejętność
wykorzystania ich w praktyce, a przede wszystkim w wybranej
dyscyplinie sportowej oraz stałe poszerzanie wiadomości z zakresu
kultury fizycznej i sportu.
4. Pomoc słabszym kolegom i przestrzeganie zasad fair play, aktywne
włączanie się na lekcjach poprzez : sędziowanie, opieka nad sprzętem
sportowym, czuwanie nad dyscypliną oraz przestrzeganie obowiązujących
regulaminów.
5. Udział w zawodach – reprezentowanie szkoły, pomoc i udział
w organizowaniu sportowych imprez szkolnych .

OCENA BARDZO DOBRA
1. Duża aktywność i wysiłek wkładany w rozwój swojej sprawności
fizycznej w czasie lekcji.
2. Duża frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego.
3. Bardzo dobra sprawność fizyczna ogólna i w wybranej dyscyplinie
sportowej oraz wysoki poziom opanowania wiadomości z zakresu kultury
fizycznej.
4. Pomoc słabszym kolegom i przestrzeganie zasad fair play jak również
aktywne włączanie się na lekcjach poprzez: opiekę nad sprzętem
sportowym, czuwanie nad dyscypliną, przestrzeganie obowiązujących
regulaminów.

OCENA DOBRA
1. Średnia aktywność i wysiłek wkładany w rozwój swojej sprawności
fizycznej.
2. Średnia frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego.
3. Średnia sprawność fizyczna z poszczególnych dyscyplin sportowych i
sprawdzianów jak również wiadomości z zakresu kultury fizycznej.
4. Aktywne włączanie się na lekcjach poprzez: znajomość przepisów,
samodyscyplinę oraz przestrzeganie obowiązujących regulaminów
i zasad BHP.

OCENA DOSTATECZNA
1. Niewielka aktywność i wysiłek wkładany w rozwój swojej sprawności
fizycznej.
2. Brak przygotowania do lekcji – częste braki stroju oraz przeciętny poziom
uczestnictwa i zaangażowania w lekcjach wychowania fizycznego.
3. Mała znajomość zasad ZGS i przepisów sportowych, niewielkie
opanowanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej oraz przeciętne
opanowanie umiejętności technicznych i słabe wykorzystanie ich
w praktycznym działaniu.
4. Naruszanie obowiązujących regulaminów.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Brak zaangażowania na lekcjach, bardzo niska aktywność na zajęciach.
2. Bardzo niska frekwencja - częste braki stroju sportowego.
3. Nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów.
4. Niskie opanowanie umiejętności technicznych i umiejętność ich
wykorzystania w praktycznym działaniu.

OCENA NIEDOSTATECZNA
1. Całkowity brak zaangażowania na lekcjach.
2. Brak zainteresowania rozwojem własnej sprawności fizycznej.
3. Nagminne braki stroju sportowego oraz częste nieobecności na lekcjach.
4. Nieopanowanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej oraz nie
przyswojenie podstawowych umiejętności technicznych i wiedzy
z zakresu wychowania fizycznego.
5. Ciągłe łamanie obowiązujących regulaminów.

