Punktowy system oceniania z Wychowania Fizycznego
w III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.
1.Ocena punktowa z WF jest średnią punktów, które uczeń zdobywa przez okres całego semestru na każdej lekcji w następujących dziedzinach :
-aktywność i zaangażowanie na zajęciach WF na sali – w skali 0-6 pkt za każdą lekcję
-aktywność i zaangażowanie na zajęciach fakultatywnych - w skali 0-6 pkt za każdą lekcję
-aktywność i zaangażowane na zajęciach pływania - w skali 0-6 pkt za każdą lekcję
-sprawdziany z umiejętności w ramach lekcji na sali i na basenie – w skali 0-10 pkt za sprawdzian
2.Suma punktów z tych czterech dziedzin wraz z punktami dodatkowymi m.in. za reprezentowanie szkoły czy udział w zajęciach SKS, będzie
dzielona przez 4, a wynik ten będzie przeliczany na ocenę końcową wg tabeli:
1 - od 0 do 30 pkt
2 – 30 pkt do 45 pkt
3 – 45 pkt do 60 pkt
4 – 60 pkt do 75 pkt
5 – 75 pkt do 90 pkt
6 – od 90 pkt wzwyż
3.W ramach oceny za pojedynczą lekcję, uczeń otrzymuje punkty w skali od 0 do 6 pkt w zależności od jego aktywności na tej lekcji,
zaangażowania w ćwiczenia oraz na rozgrzewce, posiadania stroju sportowego oraz punktualności.
To samo podlega ocenie na lekcjach pływania oraz zajęciach fakultatywnych.
4.Ocenie podlega również 10 sprawdzianów umiejętności , które będą określone na początku każdego semestru na lekcji organizacyjnej, a
suma ocen w skali od 0 do 10 pkt za sprawdzian również będzie doliczana do średniej punktowej.
5. w przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności, istnieje możliwość odrobienie pojedynczych lekcji na innych zajęciach z tym samym
prowadzącym oraz na zajęciach 19 godziny.
6. Uczeń, który posiada całoroczne lub terminowe zwolnienie z zajęć na basenie, jest zobowiązany w ramach tej samej godziny przynosić strój
do ćwiczeń na sali gimnastycznej i brać w nich udział.
7.Ilość zdobytych punktów będzie wpisywana do dziennika lekcyjnego minimum raz w miesiącu i na początku każdego miesiąca aktualizowana.
8.W sprawach wyjątkowych decyzje odnośnie oceny podejmuje Zespół Nauczycieli WF III LO
oraz Dyrektor Szkoły.

