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Informacje ogólne
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
2.
Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Dostosowanie wymagań określone jest w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych lub w arkuszach dostosowania wymagań
edukacyjnych przygotowanych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach
3.
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
4.
Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący (cel) – 6 – uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
2) stopień bardzo dobry (bdb) – 5 – uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem,
3) stopień dobry (db) – 4 – uczeń stosuje poprawnie wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania,
4) stopień dostateczny (dst) – 3 – uczeń opanował minimum programowe,
5) stopień dopuszczający (dop) – 2 – uczeń ma braki w opanowaniu minimum, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy w czasie dalszej nauki,
6) stopień niedostateczny (ndst) – 1 – uczeń nie opanował minimum wiadomości i umiejętności i braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy, uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.
5.
W trakcie oceniania bieżącego przy stopniach dopuszcza się dopisywanie znaków: „+”, „-”, „=”.
6.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków i skrótów:
1) „zw” – zwolniony z danej aktywności,
2) „us” – usprawiedliwiony,
3) „np” – nieprzygotowany,
4) „nb” – nieobecny,
5) „+” – dodatkowa aktywność,
6) „-” – brak (np. zeszytu, podręcznika, zadania, itp.).
7.
Dopuszczane formy oceniania wiedzy i umiejętności uczniów to:
1) sprawdziany,
2) kartkówki,
3) testy,
4) zadania domowe,
I.
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5) odpowiedzi ustne,
6) aktywność na lekcji,
7) ćwiczenia realizowane podczas lekcji,
8) wykonywanie dodatkowych zadań,
9) udział w konkursach przedmiotowych.
8.
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z prac pisemnych, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 i 3; w pozostałych sytuacjach decyzję o
możliwości poprawy oceny podejmuje nauczyciel. Oceny niedostateczne z prac pisemnych należy poprawić pisemnie w terminie 30 dni, od dnia
wpisania oceny do dziennika.
I. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
Uczeń może otrzymać ocenę wyższą (na koniec roku) od proponowanej, jeżeli:
Na wniosek ucznia lub jego opiekunów prawnych, przed konferencja klasyfikacyjną, uczeń może poprawić proponowaną przez nauczyciela ocenę
klasyfikacyjną. Termin sprawdzianu i jego zakres ustala nauczyciel w porozumieniu z zainteresowanym uczniem (i w razie potrzeby z jego opiekunami
prawnymi). Uczeń zobowiązany jest poprawić te pisemne prace klasowe, z których otrzymał ocenę niższą niż oczekiwana przez niego ocena klasyfikacyjna.
Stopień trudności sprawdzianu winien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na tę ocenę klasyfikacyjną, którą uczeń chciałby uzyskać.
II. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen z zajęć edukacyjnych

KLASA 3
CELUJĄCY
Zwinnie i sprawnie
wykonuje ćwiczenia
gimnastyczne,
z zaangażowaniem
bierze udział w grach
zespołowych, bez
zastrzeżeń stosuje się do
zasad poznanych gier i
zabaw, reprezentuje
klasę, szkołę w
zawodach sportowych.

BARDZO DOBRY
Starannie
i prawidłowo wykonuje
ćwiczenia, zna i
respektuje zasady
poznanych gier i zabaw,
przestrzega zasad
bezpieczeństwa podczas
ćwiczeń oraz zasad
sportowej rywalizacji.

DOBRY
DOSTATECZNY
DOPUSZCZAJĄCY
NIEDOSTATECZNY
Większość ćwiczeń
Niechętnie wykonuje
Uchyla się od
Potrafi wykonać
wykonuje poprawnie,
ćwiczenia gimnastyczne, wykonywania ćwiczeń
ćwiczenia gimnastyczne,
przestrzega zasad
nie zawsze stosuje się do
ma trudności z ich
gimnastycznych, nie
poznanych gier
zasad poznanych gier i
wykonaniem mimo
przestrzega zasad
i zabaw, zwykle
zabaw, czasami narusza pomocy nauczyciela, nie bezpieczeństwa w czasie
zasady bezpieczeństwa
stosuje się do zasad
gier zabaw, nie bierze
przestrzega zasad
podczas ćwiczeń.
poznanych gier
udziału w grach i
bezpieczeństwa podczas
ćwiczeń
i zabaw, uchyla się od
zabawach.
i zasad fair-play.
udziału w grach
zespołowych.

