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 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia                         

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

  

 Ocenianiu podlegają: 

 sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikających z przedmiotu, 

 zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 

 stosunek do partnerów i kolegów,  

 stosunek do własnego ciała,  

 postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych 

dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami    

i predyspozycjami, 

 stopień opanowania materiału programowego. 

 

KRYTERIA OCEN: 

  

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami                      

i wiadomościami. Prowadzi higieniczny tryb życia. Aktywnie bierze udział 

w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych wg. Potrzeb. 

  

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zadania 

określone w programie nauczania. Jego sumienność i staranność                

w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień 

przygotowania się do zajęć są bardzo wysokie. Prowadzi higieniczny tryb 

życia. Systematycznie doskonali swoje umiejętności i sprawność 

motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnianiu. Uczestniczy  

czynnie w imprezach i uroczystościach szkolnych. 

  

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się     

z obowiązków, osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na 

poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania 

trudniejsze. Jego staranność i sumienność w wykonywaniu zadań                

i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć są 

wysokie. Prowadzi higieniczny tryb życia. Uczestniczy w życiu szkoły. 



  

  

 

 

 Ocenę dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie 

do włożonego wysiłku w wywiązywaniu się z obowiązków, stopnia 

postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie 

podstawowym, poziomu staranności i sumienności  w wykonywaniu 

zadań, zaangażowania się w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się 

do zajęć. 

 

 Ocenę niestateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie 

lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem 

dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest 

notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny tryb 

życia. 

 

 

 Uwagi dotyczące realizacji kryteriów ocen: 

 

1. Obowiązkiem ucznia jest przygotowanie się do lekcji. 

2. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcji wyłącznie na 

podstawie zwolnienia lekarskiego. 

3. Jeśli w dniu dokonywania oceny, np. sprawdzianu, uczeń był 

nieobecny, to powinien na najbliższej lekcji zgłosić się do 

,,zaliczenia” i w wyznaczonym przez nauczyciela terminie przystąpić 

do zaległego sprawdzianu. 

4. Uczeń może zgłosić nauczycielowi chęć poprawy oceny ze 

sprawdzianu, zaliczenia. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin i 

sposób poprawy oceny. Daną ocenę można poprawić tylko raz. 

Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny. 


