
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE W WARUNKACH ZDALNEGO 

NAUCZANIA SP 78 ul. Żonkilowa 34 

 

 

ZASADY PRACY 

 

Zadania dla uczniów będą wysyłane zgodnie z planem w idzienniku. Materiały 

nauczyciel przesyła uczniowi w dniu zajęć do godz.10:00 lub dzień wcześniej 

(po godz.17:00 na kolejny dzień) 

 
Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z przesłanym materiałem, 
prezentacją, filmem czy zadanym tekstem a następnie wykonanie zadania. 
Ilość zadanego materiału zostanie zmodyfikowana tak by maksymalny 
czas pracy dla ucznia wynosił około 15 min przy jednej jednostce 
lekcyjnej. Nauczyciel może udostępnić do przesyłania materiałów swój 
adres mailowy.  
 

 
✓ w klasach IV – VI będą to zadania bardziej wymagające, które 

uczniowie mogą wykonywać z rodzicami, ale również samodzielnie, 
✓ w klasach VII – VIII zadania można wykonywać całkowicie 

samodzielnie lub np. z rodzeństwem. 

 
 

Jakie mają to być aktywności ? 
 

Mogą być to: 
 

1. ćwiczenia zlecone podyktowane przez nas – nauczycieli, możliwe  
do wykonania w domu lub np. na osiedlowej siłowni na świeżym powietrzu 
w bezpiecznych warunkach. 

2. ćwiczenia wykonywane odtwórczo z filmików w Internecie, YouTube’a oraz 
innych źródeł, które poświęcone są aktywności fizycznej i uprawianiu 
sportu w ogóle 

3. ruch na świeżym powietrzu (bieganie, jazda na rowerze, rolkach, 
hulajnodze, samodzielnie lub w towarzystwie czy pod opieką rodziców 
mierzony aplikacjami takimi jak krokomierz czy Endomondo ( zgodnie z 
zaleceniami Instytucji Wyższych : Sanepid, Ministerstwo Zdrowia ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZASADY OCENIANIA 
 
Jak będziemy dokumentować i monitorować aktywność oraz wyniki uczniów ? 

 
 

✓ napisanie kilka słów sprawozdania w przygotowanej przez nas formie  
( w zależności od postawionych celów) 

✓ wypełnianie przygotowanej przez nas tabelę 2 -tygodniowej aktywności 
zawierającej najważniejsze dla nas informacje (nazwę ćwiczenia, ilość 
odbytych jednostek w tygodniu, ilość minut, ilość powtórzeń , czas itp. ) 

✓ zrobić kilka zdjęć telefonem, 
✓ praca plastyczna, 
✓ nagrać i przesłać krótki filmik, 
✓ przesłać zrzut ekranu z aplikacji np. endomondo bądź historii wykonanych 

treningów. 
 

 
 

Jak będziemy je punktować czy oceniać  
 
Istotna dla nas będzie częstotliwość i systematyczność bardziej  
niż intensywność. Czyli jeśli ktoś wypracuje i udokumentuje swoją aktywność na 
poziomie wymaganym przez program wychowania fizycznego tj. 4 x w tygodniu 
– może otrzymać ocenę 5 lub 6 w zależności od intensywności  
czy stopnia trudności zadania. Za dodatkowe zadania wybiegające  
poza narzucone minimum uczniowie mogą zbierać znaki „+”,  których 
posiadanie np. sześciu skutkować będzie oceną  „celującą” . 
 
Za najwyższą wagę do oceny przyjmujemy systematyczność, wkład pracy i 
zaangażowanie. 

 
Jeżeli praca nie zostanie przez ucznia wysłana w terminie, uczeń otrzyma ocenę 
niedostateczną, z możliwością poprawy. Praca wykonana niesamodzielnie przez 
ucznia, bezpośrednio skopiowana z Internetu lub wykonana z naruszeniem praw 
autorskich, będzie równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej (1), bez 
możliwości poprawy tej oceny. Sposób ustalania oceny rocznej pozostaje bez zmian 
(zapis w PSO). 
 
 
 

SPOSÓB KONSULTACJI NAUCZYCIELA Z UCZNIEM I RODZICEM 

 

- poprzez e-dziennik, na bieżąco wg potrzeb 

- adres mailowy 

  
  

 


