ОШ „ИВО АНДРИЋ“, Београд
Усаглашавање критеријума оцењивања за актив физичко и здравствено васпитање
Правила понашања на часу:
● Ученик носи опрему за час (бела маица,таман шорц и чисте патике за салу)
● Не користи телефон на часу (односи се и на ученике који не раде физичко из здравствених
разлога или су ослобођени практичног дела наставе али присуствују часу)
● Уколико ученик има потребу да изађе са часа мора добити дозволу наставника
● Поштује мере безбедности
● Поштује сва правила понашања ученика прописана од стране школе
Оцењивање ученика се састоји из три сегмента:
1. Однос према раду
2. Физичке способности и усвајање моторичких вештина и спортских дисциплина
(Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на
претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности
ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне
способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални напредак његов
иднивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и могућности као и ангажовање
ученика у наставном процесу.
3. Физичка и здравствена култура (Користи правила понашања на простору за вежбање како у
школи тако и ван ње. Примењује правила игре у складу са етичким правилима. Примењује
хигијенске мере пре и после часа).
Оцењивање из предмета (физичко и здравствено васпитање, физичко васпитање и физичко
васпитање - изабрани спорт) обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и
умешности. Укплико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у
обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа, могућности и
ангажовање ученика у наставном процесу.
Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно
креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним
исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и бележењу постигнућа ученика.
Како ће у процесу вредновања искористити исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који се
начин праћења и процене њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред тога, постојање
исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и напредовању ученика.
У процесу оцењивања наставник користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и
прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о
напредовању ученика. Кроз лични картон омогућава се кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe
нaпрeдoвaњa, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља,
подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти
постигнућа (јаке и слабе стране) ученика.

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, наставник
ће подједнако, континуирано да прати и вреднује:
● Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата:
- вежбање у адекватној спортској опреми;
- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезним
физичим активностима;
- учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др.
● Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања),
● Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању
технике)
Узимајући у обзир све критеријуме за оцењивање формира се оцена ученика.
Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује:
- ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура;
- учешће у организацији ваннаставних активности.
31.08.2018. године

актив физичког и здравственог васпитања

