I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
WYCHOWANIE FIZYCZNE ONLINE

Wymagania przedmiotowe i programowe
PZO – wychowanie fizyczne online
1. Uczeo w ciągu trwania zajęd w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie.
2. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
3. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane
w trakcie trwania zajęd w szkole, wcześniejszą aktywnośd na wychowaniu fizycznym i w zakresie sportu
oraz bieżące oceny. Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących.
4. Uczeo może nie byd klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej.
Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.
5. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeo i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni byd
poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.
6. W przypadku uzyskania oceny śródrocznej/rocznej niedostatecznej 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.
7. Egzamin poprawkowy dotyczyd będzie tylko obszaru w zakresie wiedzy.
Obszar podlegający ocenie w systemie online – zasady i kryteria oceny:
Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek przesład uczniowi materiały edukacyjne (link do filmu,
artykułu, prezentacji itp.), wynikające z wymagao z podstawy programowej oraz programu nauczania, który
został dopuszczony do użytku szkolnych programów przez Dyrektora Szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony. Tematy powinny dotyczyd wszystkich bloków tematycznych określonych w podstawie
programowej. Nauczyciel powinien określid jakie zadnie ma do wykonania uczeo (patrz karta pracy ucznia).
Pamiętad należy o dostosowaniu materiałów do danego poziomu edukacyjnego.
Uczeo powinien: przeczytad wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzed film
instruktażowy, odpowiedzied na pytania w formie pisemnej oraz wykonad zadania wynikające z kryteriów
na poszczególne oceny.
Wskazówki dla nauczyciela: ucznia nie należy przeciążad zadaniami teoretycznymi z przedmiotu
wychowanie fizyczne. Proponujemy jedną kartę pracy dla ucznia przeznaczyd na dwa tygodnie. Pozostałe
zadania, które nauczyciel zaproponuje uczniom (przesyłając link lub gotowe zestawy dwiczeo) powinny
mied formę dwiczeo ruchowych, które nie podlegają ocenie w nauczaniu online.
Kryteria na poszczególne oceny:
Ocena
Celująca

Bardzo dobra

Wymagania/kryteria
1. Uczeo odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie
2. Uczeo przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w
artykule, prezentacji czy też filmie
3. Uczeo prześle link o podobnej tematyce (artykuł, film,
prezentacja).
1. Uczeo odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie.
2. Uczeo przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w

Dobra
Dostateczna

artykule, prezentacji czy też filmie.
1. Uczeo odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie.

Dopuszczająca

1. Uczeo odpowie na zadane przez nauczyciela pytania/pytanie
niewyczerpująco.
1. Uczeo potwierdzi mailem, że przeczytał artykuł lub obejrzał film.

Niedostateczna

1. Uczeo nie podejmie się wykonania zadnia.

