SPOSOBY MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW, WERYFIKACJI ICH WIEDZY ORAZ
UMIEJĘTNOŚCI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZOWANEGO ZDALNIE,
A TAKŻE ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW
O POSTĘPACH W NAUCE I UZYSKANYCH OCENACH.
Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego realizowanego zdalnie:
1. Nauczyciel systematycznie przesyła uczniom materiały edukacyjne (karty pracy, linki do filmów,
artykułów, prezentacji, quizów, testów) w zakresie wiedzy oraz zachęcające do podejmowania aktywności
fizycznej, wynikające z wymagań zawartych zarówno w podstawie programowej wychowania fizycznego,
jak i realizowanym programie nauczania.
2. Nauczyciel zwraca uwagę, aby ilość przekazywanych materiałów teoretycznych nie była zbyt obszerna.
3. Uczeń podlega systematycznej i obiektywnej ocenie w zakresie wiedzy.
4. Ocenianiu będą podlegać wszystkie prace i odpowiedzi uczniów na zadania udostępnione za
pośrednictwem e-dziennika Librus lub/i platformy edukacyjnej G Suite.
5. Dodatkowo, 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. Po każdym tygodniu zajęć, uczeń otrzymuje ocenę za aktywność, na podstawie przesłanej nauczycielowi
karty aktywności fizycznej.
8. Oceny na bieżąco będą 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 uczniów, ich zaangażowanie,
wkład pracy, przestrzeganie terminów realizacji prac i zadań.
10. O postępach ucznia, rodzice są na bieżąco informowani poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
11. Ogólne kryteria oceniania pozostają niezmienione i nadal obowiązują te zawarte w przedmiotowych
zasadach oceniania, zgodnym z aktualnymi przepisami prawa, w tym również ze statutem szkoły.
12. Nauczyciel wystawia ocenę roczną, biorąc pod uwagę zarówno oceny uzyskane w trakcie trwania zajęć
w szkole oraz te zdobyte przez ucznia w trakcie realizowania wychowania fizycznego w formie zdalnej.
13. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny rocznej.
14. Jeśli na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną lub
nieklasyfikowaniem, to nauczyciel informuje o tym jego rodziców bądź prawnych opiekunów.
15. 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.

