
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z   WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO 

 
Zgodnie z ogólnoszkolnym ocenianiem, oraz przyjętym do realizacji przedmiotowymi 

zasadami oceniania  uczeń otrzymuje oceny  na zajęciach obligatoryjnych .  
Ocenę okresową/ końcoworoczną obliczamy jako średnią ze wszystkich ocen uzyskanych w 

okresie/roku (zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem) . 
Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek             
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ze specyfiki tych zajęć 
( Dz.U.Nr 83,poz.562,z póź.zm.) 
Przedmiotem oceny z wychowania fizycznego jest wypadkowa ocen w obszarach: 

1. Aktywność 

Ocenie podlega indywidualny wkład aktywności fizycznej ucznia - wysiłek włożony w wykonanie            
zadania ruchowego oraz umiejętność współdziałania i współpracy z partnerem. Funkcją          
aktywności jest wdrażanie do maksymalnego wysiłku, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i           
samooceny. Uczniowie oceniani są plusami bądź minusami oraz dodatkowo ocenami cząstkowymi. 

2. Umiejętności 

Ocenie podlegają umiejętności ucznia z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z jego indywidualnymi            
predyspozycjami , możliwościami ,postępem , efektem jego pracy –wysiłku. Elementy techniczne i            
umiejętności ruchowe oceniane będą w zależności od poprawności ich wykonania. Oceny ze            
wszystkich testów sprawności fizycznej wchodzą w skład oceny śródrocznej i końcowej. 

3. Wiadomości 

Ocenie podlega poziom opanowanych wiadomości wynikających z programu nauczania, wiedza z           
zakresu kultury fizycznej, techniki i taktyki poszczególnych dyscyplin oraz wiadomości dotyczące           
organizacji czasu wolnego i oceny własnego stanu zdrowia.  
Kryteria oceniania w każdym obszarze 

1.Aktywność 
Za każdą aktywność uczeń może otrzymać plusy, minusy lub ocenę 
Plusy: 

● wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości 

● inwencję twórczą 

● aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji 

● postawa ucznia (szacunek do koleżanki i kolegi, przeciwnika, nauczyciela) 

● przestrzegania przepisów i regulaminów poszanowania mienia sportowego, dbałość o         
przyrządy i przybory 

● systematyczny udział w zajęciach, punktualność 

● udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych 

● udział w szkolnych obozach letnich i zimowych, wycieczkach rowerowych  

Minusy: 
● przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach  



● za brak dyscypliny( szacunek do innych, przestrzeganie przepisów i regulaminów) 

● brak stroju sportowego 

Cząstkowe ocena celująca: 
● za systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły 

● jednorazowo za przynależność do klubu sportowego poparte zaświadczeniem trenera  

● za każdy udział w zawodach sportowych 

● 100% zaangażowania w lekcję wychowania fizycznego( strój , obuwie do ćwiczeń,           
systematyczność) 

● stosunek ucznia do przedmiotu  

Cząstkowa ocena niedostateczna: 
● za lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nieprzestrzeganie regulaminów i zasad          

BHP 

● trzy minusy lub więcej 

Cząstkowa ocena za systematyczność: 
ocena celująca-obecność na wszystkich zajęciach 
ocena bardzo dobra- 1-2 nieobecności 
ocena dobra- 3-4 nieobecności 
ocena dostateczna-5-6 nieobecności 
ocena dopuszczająca 6-7 nieobecności 
ocena niedostateczna 9-i więcej nieobecności 
Uwagi: 
Nieobecność równoważna jest, jako godzina nieusprawiedliwiona. Nauczyciel wychowania        
fizycznego może usprawiedliwić dwukrotnie nieobecność ucznia na lekcji, pomimo, że był obecny            
tego dnia w szkole. Pozostałe nieobecności będą traktowane, jako nieusprawiedliwione, co wpłynie            
na obniżenie oceny za systematyczność.  
Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia godziny nieobecności i nie wpływa na obniżenie oceny za            
systematyczność. 
Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela  w przypadku chwilowej niedyspozycji 
Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez Dyrektora szkoły na podstawie             
opinii lekarskiej 
Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr                    
256, poz. 2572, z późn. zm.2) ): 
§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na             
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach         
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o              
braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony             
w tej opinii.  

2. Umiejętności 

Nauczyciel wybiera od 1 do 4 umiejętności ruchowych z każdej dyscypliny sportowej. Nauczyciel             
oceniania wykonanie elementu technicznego, który jest efektem pracy-wysiłku ucznia. Postępy i           
efekty pracy-wysiłku włożonej w wykonanie poszczególnych zadań będzie premiowane wyższą          



oceną.Za elementy techniczne i umiejętności ruchowe uczeń może uzyskać ocenę: 
celującą(6) uczeń wykonuje zadanie ruchowe bez błędów, wzorowo 
bardzo dobra(5) uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo, płynnie 
dobry(4) uczeń wykonuje zadanie ruchowe prawidłowo z drobnymi błędami technicznymi 
dostateczny(3) uczeń wykonuje zadanie ruchowe poprawnie z błędami na poziomie średnim 
dopuszczający(2) uczeń wykonuje zadanie ruchowe z dużymi błędami technicznymi 
niedostateczna(1) uczeń odmawia wykonania zadania ruchowego 

3. Wiadomości 
Plusy: 

● za przygotowanie prezentacji multimedialnej, referatów, plakatów o tematyce sportowej i z 
zakresu edukacji zdrowotnej 

● przygotowanie rozgrzewki , fragmentów lekcji, 
● sędziowanie podczas rozgrywek ,turniejów klasowych i międzyklasowych 
● udział w konkursach o tematyce sportowej i edukacji zdrowotnej 
● zdobywanie i przekazywanie wiedzy  z zakresu kultury fizycznej podczas różnych wyjść i 

spotkań szkolnych 
Minusy: 

● uczeń nie wykazuje chęci wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciach szkolnych 
 
Kryteria wymagań do uzyskania ocen okresowych i rocznych z wychowania fizycznego 

1. Stopień opanowania materiału programu nauczania.  

2. Indywidualny poziom sprawności ucznia i jego postępy w usprawnianiu, efekty           
pracy-wysiłku ucznia 

3. Stopień opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych. 

4. Wiedza ucznia i umiejętności jej wykorzystania w praktycznym działaniu. 

5. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego. 

6. Udział ucznia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych. 

7. Rozumienie potrzeby zdrowego stylu życia. 

8. Udział w zawodach sportowych. 

 
 
Ocenę celującą ( 6) 

       Uczeń: 
        - otrzymuje za jak największy  wysiłek włożony w realizację założonych celów 
        -  spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
        -  jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego w szkole i w środowisku, 

 - jest reprezentantem szkoły w zawodach międzyszkolnych i zdobywa miejsca na      podium 
- aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu szkoły, w innych formach działalności, związanych z               

kulturą fizyczną i promuje zdrowie na terenie szkoły, 
- rozumie, zna oraz świadomie i systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu, życia, oraz je               

promuje. 
Ocenę bardzo dobrą (5) 
Uczeń: 
- otrzymuje za bardzo duży  wysiłek włożony w realizację założonych celów 



-  aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach, 
-  całkowicie opanował materiał programowy, 
-  jest bardzo sprawny i wykazuje postępy w usprawnianiu, 
- zadania i ćwiczenia wykonuje pewnie, dokładnie, właściwą techniką, wykazuje się dużą            
samodzielnością i pomysłowością podczas zajęć, 
-  potrafi dokonać samooceny różnymi próbami i testami, 
- jego zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych           
zastrzeżeń, a swoją postawą zachęca innych do aktywności na lekcji, 
-  bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz ćwiczy indywidualnie, 
-  nie odmawia udziału w zawodach międzyszkolnych, 
-  posiada duży zakres wiadomości z kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je 
  w praktycznym działaniu, 
-  zna zasady zdrowego stylu życia i świadomie, samodzielnie je wdraża ale nie zawsze 
   systematycznie i konsekwentnie, 
-  naraża swoje zdrowie przez brawurę i nonszalancję, a także stosowanie odżywek. 
Dobry – 4 
Uczeń: 
- otrzymuje za duży wysiłek włożony w realizację założonych celów 
--  bierze udział w zajęciach, nieobecności ma usprawiedliwione, 
-- dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, którą utrzymuje na względnie stałym poziomie           
lub wykazuje postępy, 
-  w zasadzie opanował materiał programowy, 
-  zadania i ćwiczenia wykonuje z małymi błędami, 
-  umiejętności ruchowe opanowuje stosunkowo szybko i przykłada się do ich nauczania, 
-  posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce ale potrzebuje wskazówek, 
-  wybiórczo uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnie podnosi sprawność  
i umiejętności, 
-  jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń, 
-  rozumie potrzebę zdrowego stylu życia i zgodnie z nią postępuje. 

Dostateczny -  3 
Uczeń: 
- otrzymuje za niewielki wysiłek włożony w realizację założonych celów 
-  opuszcza zajęcia sporadycznie i nie zawsze w nich uczestniczy, 
-  przynosi strój sportowy, 
- dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną, która wykazuje spadek lub utrzymuje się na tym             
samym poziomie, 
-  zadania i ćwiczenia wykonuje niepewnie i z dużymi błędami, 
-  umiejętności ruchowych uczy się bardzo powoli, nie przykłada się do ich nauki, 
-  posiada mały zakres wiedzy, której nie potrafi wykorzystać w praktyce, 
-  potrafi wybiórczo wykonać samooceny sprawności i umiejętności, 
-  wykazuje brak nawyków dbałości o zdrowy styl życia, 
-  wykazuje brak zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi. 

 
Dopuszczający – 2 

Uczeń: 
- otrzymuje za sporadycznie włożony wysiłek  w realizację założonych celów 
-  w zajęciach uczestniczy niesystematycznie, ucieka z lekcji, 
-  przynosi strój sportowy sporadycznie i ma lekceważący stosunek do przedmiotu, 
-  posiada bardzo niską sprawność motoryczną, która nadal obniża się, 
-  wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, ale niechętnie i z dużymi błędami, 
-  opanował materiał programowy w niewielkim stopniu i ma duże braki, 



-  nie potrafi dokonać prawidłowej samooceny umiejętności i sprawności, 
-  zna zdrowy styl życia, ale go nie stosuje (higiena ,nałogi ,odżywianie). 

Niedostateczny – 1 
Uczeń: 
- ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela , kolegów, nie wkłada wysiłku w             
realizację założonych celów 
-  w zajęciach uczestniczy wybiórczo i nieprzygotowany 
-  swoją podstawą negatywnie wpływa na klasę 
-  nie reaguje na polecenia i prośby nauczyciela 
-   nie chce wykonywać żadnych prób i testów, pomimo prawidłowego rozwoju  
psychofizycznego i motywacji nauczyciela 
-   nie wykazuje postępów w zdobywaniu umiejętności i rozwoju sprawności, a nawet 
wykazuje regres. 

Dodatkowe działania uczniów wpływające na otrzymanie wyższej oceny z wychowania 
fizycznego: 

● reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych i międzyszkolnych 
● udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych 
● wyjazdy na szkolne obozy letnie ,zimowe oraz udział w wycieczkach rowerowych 
● udział w organizacji imprez sportowych 

 
Uwagi: 

● każdy uczeń oceniany jest według indywidualnych predyspozycji i umiejętności(z 
uwzględniem opinii i orzeczeń  o potrzebie nauczania specjalnego) 

● nauczyciel może uzupełnić sprawdziany lub zastąpić innymi konkurencjami także w 
przypadku cząstkowego zwolnienia lekarskiego z konkretnej dyscypliny 

● uczeń powinien być poinformowany co najmniej tydzień przed planowanym sprawdzianem 
● w przypadku gdy uczeń: 

-z przyczyn losowych nie brał udziału w zaliczeniu (powrót po długotrwałej chorobie, 
pobyt w szpitalu), ma obowiązek zaliczyć test sprawności w ciągu 2 tygodni od dnia 
powrotu do szkoły 
-nie jest przygotowany do lekcji ,przez co należy rozumieć brak stroju (ma obowiązek 
zaliczyć sprawdzian w ciągu tygodnia) 
 

Klasyfikacja okresowa i roczna: 
1.Uczeń jest informowany przez nauczyciela wychowania fizycznego o przewidywanej ocenie 
śródrocznej/rocznej na miesiąc przed posiedzeniem  klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej zgodnie 
z WZO szkoły 
2.Uczeń jest nieklasyfikowany, jeśli opuści powyżej 50% lekcji w semestrze  
3.Uczeń nieklasyfikowany ma prawo zdawać egzamin  klasyfikacyjny zgodnie z założeniami WZO 
LXIII LO. 
 
 
Warunki  i  Tryb  uzyskania wyższej, niż  przewidywana, okresowej (roczna) ocena 
klasyfikacyjna: 

 

I. WARUNKI  OGÓLNE. 
 

1. Uczeń może starać się o podwyższenie oceny o jeden stopień od proponowanej. 



2. Chęć podwyższenia oceny należy zgłosić do nauczyciela miesiąc przed końcem semestru           
(roku) – po podaniu przez nauczyciela ocen proponowanych. 

3. Należy ustalić z nauczycielem formę, treści i terminy poprawy. 
 

II. WARUNKI  POPRAWY  OCENY  Z    WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO. 
 

1.50% sprawdzianów sprawnościowych musi być zaliczona, co najmniej, na taką ocenę na jaką             
uczeń chce podwyższyć ocenę śródroczną (roczną) . 
2.Aktywny udział w zajęciach 80%-uczeń posiada strój sportowy oraz ćwiczy na lekcji 
3.Nauczyciel może zadać dodatkową pracę domową o zakresie treści i formie decyduje            
nauczyciel. Praca może mieć formę zadań praktycznych lub teoretycznych.  
 

 
Pozorna „łatwość” otrzymania najwyższych ocen ma na celu zdopingowanie uczniów do jak 
najczęstszego uczestnictwa w zajęciach i zapobieganiu  zwolnień lekarskich. 
  
Ponadto nauczyciele uczący w klasie/grupie mają możliwość premiowania (karania) uczniów 
podwyższeniem/obniżeniem oceny okresowej /rocznej o ustaloną wcześniej wartość - za 
wykazywanie się stosowaniem w praktyce treści edukacji prozdrowotnej. 
 

 Dostosowanie  przedmiotowych zasad oceniania w  warunkach nauczania zdalnego 

I. W sytuacjach nietypowych i kryzysowych, niezależnych od placówki oświatowej  
stosuje się przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego dostosowane do warunków 
pracy nauczycieli i uczniów:  
• przygotowanych urządzeń i narzędzi do pracy zdalnej nauczyciela z uczniem, poza placówką 
szkolną  
• przygotowania kadry pedagogicznej poprzez odpowiednie szkolenia i Rady Pedagogiczne  
• komunikowania się nauczyciela z uczniem poprzez pracę zdalną (praca na platformach 
edukacyjnych, aplikacjach, dzienniku Librus) .W przypadku sytuacji nietypowej oraz kryzysowej 
nauczyciele zobowiązani są do zachowania umiaru w wysyłaniu materiałów dla uczniów w czasie 
pracy tak, aby zachowane były zasady BHP. Nauczyciele wysyłając prace powinni określić 
terminy, w których uczniowie wykonują dane zadanie. Zespół pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej jest do dyspozycji wszystkich uczniów , którzy potrzebują pomocy 
lub nie radzą sobie z pracą w tych warunkach. 
Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego podlegają weryfikacji i  
modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację i zmiany w Rozporządzeniach MEN w sytuacjach 
nietypowych lub kryzysowych. Ocenianie bieżące powinno uwzględniać w szczególności cele 
kształcenia oraz treści  nauczania ujęte w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego.  
II.  
1. W sytuacjach nietypowych oraz kryzysowych podczas pracy zdalnej nauczyciela z  
uczniem ocenianie uzależnione jest od zmian wprowadzonych do Rozporządzenie MEN i 
zobowiązuje nauczycieli do jego przestrzegania.  
2. W przypadku sytuacji nietypowych i kryzysowych dostosowanie wymagań  
edukacyjnych z wychowania fizycznego odbywa się w porozumieniu z zespołem pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  
III. 
1. Przedmiotem oceny z wychowania fizycznego jest wypadkowa ocen w obszarach:  
a. Aktywność Ocenie podlega regularność indywidualnej pracy i komunikowania się z 
nauczycielem przedmiotu poprzez platformy edukacyjne, aplikacje, dziennik Librus itp.). 



b.Wiadomości Ocenie podlega poziom opanowania zaleconych przez nauczycieli treści, 
wynikających z programu nauczania, wiedza z zakresu kultury fizycznej, techniki i taktyki 
poszczególnych dyscyplin oraz edukacji zdrowotnej i organizacji czasu wolnego.  
IV. 
1. W sytuacjach nietypowych i kryzysowych klasyfikacja okresowa i roczna obejmuje ocenę 
osiągnięć ucznia w okresie pracy w szkole oraz ocenę osiągnięć ucznia w okresie pracy zdalnej.  
2. Wszystkie osiągnięcia ucznia brane pod uwagę w ocenie okresowej i rocznej są przez  
nauczyciela dokumentowane w dzienniku Librus.  
3. W sytuacjach nietypowych i kryzysowych rodzice wszystkich uczniów na miesiąc  
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej są informowani drogą elektroniczną o 
przewidywanych ocenach niedostatecznych końcowo-rocznych.  
4. W sytuacjach nietypowych i kryzysowych forma poprawiania przewidywanej oceny  
końcowo-rocznej jest ustalana indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego zgodnie z 
wytycznymi MEN i programem nauczania.  
 
DOSTOSOWANIE  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH  I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 
CEL: 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi  lub specyficznymi 
trudnościami szkolnymi 
 
 
ZALECENIA OGÓLNE PODCZAS PRACY I OCENIANIA UCZNIÓW 
Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI 
 
Oceniając ucznia z dysfunkcjami rozwojowymi nauczyciel zobowiązany jest 
- stosować się do zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeniach 
- uwzględniać wielorakie czynniki wpływające na efekty pracy ucznia 
- doceniać nie tylko uzyskany efekt, ale i włożony wysiłek ucznia 
- stosować regularne wzmocnienia i pochwały oraz unikać bardzo negatywnych stwierdzeń (np. źle, 
bez sensu) 
 
 
ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE PODCZAS PRACY I OCENIANIA UCZNIÓW Z 
DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI 
 
DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA 
Mają wiele wspólnych zaleceń. 
Wymagania merytoryczne pozostają niezmienione przy jednoczesnym 
-  nieuwzględnianiu błędów ortograficznych  lub dopuszczaniu większej ilości błędów 
ortograficznych do oceny pozytywnej 
- ocenianiu prac pisemnych pod kątem merytorycznym tj. za wiedzę, treść, kompozycję a nie za 
szatę graficzną pracy, charakter pisma 
- uwzględnianiu wolniejszego tempa pracy podczas kształcenia kompetencji językowych 
-  wydłużenia czasu pisania sprawdzianów 
- umożliwienia korzystania z komputera na lekcji, do wykonania pracy domowej, pisania 
drukowanymi literami (dysgrafia) 
-  umożliwianiu ustnego zaliczania kartkówek ze słówek 
-  zmniejszaniu ilości słówek do przyswojenia lub ich podziału na mniejsze części 
-  zwracaniu uwagi na tok myślenia ucznia a nie na poprawność zapisu 
-  wyrabianiu nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym 



- nie wyrywaniu ucznia  do nagłej, natychmiastowej odpowiedzi (dyslektycy mają problemy z 
szybkim przypominaniem danych) 
-  nie odpytywaniu publicznie ( np. głośne czytanie przy klasie) 
-  braniu pod uwagę znajomość zasad pisowni (dysleksja, dysortografia) 
-  umożliwianiu częstszych odpowiedzi ustnych niż pisemnych 
- oferowaniu dłuższego czasu na pamięciowe opanowanie materiału z naciskiem na częste 
utrwalanie tego materiału 
-  uczeń z głęboką dysleksją może być zwolniony z drugiego języka obcego 
 
 
ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD), DEFICYTY UWAGI 
(ADD) 
Pracując i oceniając ucznia z ADHD lub z ADD należy 
-  dostosowywać wymagania do indywidualnych możliwości ucznia np. dzielić  prace domowe na 
mniejsze, cząstkowe; dzielić sprawdziany na części 
-  stosować z góry określone wcześniej pochwały i kary 
-  uwzględniać tempo pracy ucznia 
-  wydłużać czas na pisanie sprawdzianów jeśli wpływa  to na lepszą ocenę pracy ucznia 
-  brać pod uwagę czynniki rozpraszające ucznia 
-  umożliwiać odpowiedzi ustne zamiast pisemnych jeśli uczeń lepiej w nich wypada 
-  rozróżniać i nie brać pod uwagę objawów typowych dla tych zaburzeń 
 
ZESPÓŁ ASPERGERA (ZA) 
Nauczyciel pracujący z uczniem z ZA i oceniający jego pracę zobowiązany jest do 
- dostosowania swojego sposobu pracy do specyficznych potrzeb ucznia 
- indywidualizacji wymagań i metod pracy w zależności od deficytów ucznia 
-  uwzględniania mocnych stron ucznia 
-  stosowania  modelu edukacji opartej na doświadczeniu i wizualizacji np popieraniu informacji 
słownych tekstem pisanym, ilustracją, filmem, mapą 
- przedstawianiu nowych pojęć lub pojęć abstrakcyjnych w maksymalnie skonkretyzowany sposób 
-  wykorzystywaniu zainteresowań ucznia w procesie nauczania 
-  stosowania pozytywnych wzmocnień 
-  nie oceniania  lub karania za objawy  typowe dla dysfunkcji ucznia 
-  nagradzania przejawów rozwoju umiejętności komunikacji i rozumienia języka 
-  wspierania koncentracji uwagi ( minimalizowanie ilości bodźców  rozpraszających) 
- uwzględniania problemów i często negatywnych emocji ucznia w zakresie  kontaktów 
rówieśniczych (częsta przemoc i wyśmiewanie  lub odrzucenie przez grupę rówieśniczą) 
-  uczeń ze stwierdzonym ZA może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego 
 


