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PSO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – ONLINE (aneks) 

w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu 

 
 
Podstawa prawna: 
 
Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)   
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2019 r.). 
 
Warszawa, dnia 20 marca 2020 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)  
z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. 
 
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148, z późn. zm.2)). 
 

Wymagania przedmiotowe i programowe 
 
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej 
ocenie w zakresie wiedzy. W sytuacji prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formie 
online, realnie ocenie podlegać będzie tylko obszar z zakresu wiedzy. 
3. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika 
elektronicznego (oceny). 
4. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej 
uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze 
wiedzy. Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących. 
5. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej 
lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu. 
6. Egzamin poprawkowy dotyczyć będzie tylko obszaru w zakresie wiedzy. 
 
Obszar w zakresie wiedzy podlegający ocenie w systemie online – zasady i kryteria oceny: 

Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek przesłać uczniowi materiały 
edukacyjne (link do filmu, artykułu, prezentacji itp.) w zakresie wiedzy, wynikające z 
wymagań z podstawy programowej oraz obowiązującego w szkole programu nauczania.  
Nauczyciel określa jakie zadanie ma do wykonania uczeń w czasie lekcji oraz określa termin 
jego odesłania. 
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            Uczeń powinien: przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, 
obejrzeć film instruktażowy, odpowiedzieć na pytania w formie pisemnej oraz odesłać 
zadania w terminie do nauczyciela.  
Nie podjęcie się wykonania zadania skutkuje otrzymaniem cząstkowej  oceny 
niedostatecznej. Odesłanie wyznaczonego zadania po terminie zostaje ocenione przez 
nauczyciela, ale nie anuluje oceny niedostatecznej. 
 
 

 


