Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego
(B. Dzieciaszek, J. Zwierzyński)
1. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA PODSTAWIE OPINII LEKARSKIEJ
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły, po
przedłożeniu przez ucznia opinii lekarskiej. Opinię taką należy przedłożyć na początku roku (nie później niż
do 30 września). Opinię otrzymaną w trakcie roku szkolnego należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni od
daty wystawienia, w przeciwnym razie uczeń może być nieklasyfikowany. Uczeń zwolniony z zajęć
wychowania fizycznego nie bierze czynnego udziału we wszystkich zajęciach sportowych organizowanych
przez szkołę.
Na podstawie opinii lekarskiej uczeń może być zwolniony zwolniony z wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych. Nauczyciel dostosowuje wówczas wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia
oceny klasyfikacyjnej.
W celu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej uczeń:
a) zgłasza się do nauczyciela wychowania fizycznego (prowadzącego zajęcia w danej klasie)
z opinią lekarską (do wglądu) i jej kserokopią, którą pozostawia u nauczyciela;
b) pobiera od nauczyciela stosowny druk, który wypełniają rodzice, pielęgniarka szkolna,
wychowawca klasy i jako ostatni nauczyciel wychowania fizycznego;
c) oddaje druk wraz z dołączoną opinią lekarską do sekretariatu szkoły;
d) dowiaduje się w sekretariacie szkoły, czy uzyskał zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego;
e) dostarcza ksero pierwszej strony decyzji dyrektora szkoły nauczycielowi wychowania fizycznego.

2. PROCEDURA OKRESOWEGO ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZEŃ Z KLUBÓW SPORTOWYCH
Uczeń, który systematycznie trenuje w klubie sportowym (minimum 5 razy w tygodniu) i spełnia jedno z
poniższych kryteriów:
- bierze udział w rozgrywkach pierwszoligowych,
- uczestniczy w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych,
- jest reprezentantem kraju,
- posiada klasę sportową (II - drugą, I - pierwszą, mistrzowską krajową lub międzynarodową),
może być okresowo zwolniony z wybranych lekcji wychowania fizycznego pod warunkiem, że kolidują one
z treningami. Okresowe zwolnienie z wybranych lekcji wychowania fizycznego następuje na wniosek
opiekuna prawnego i trenera, który dodatkowo udziela pisemnej informacji (na druku szkolnym) o
terminach i miejscu odbywania treningów. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły, po uprzedniej
akceptacji przez nauczyciela uczącego.
W przypadku uzyskania przez ucznia okresowego zwolnienia z wybranych lekcji wychowania
fizycznego jego nieobecności nie będą brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.
Uczeń zobowiązany jest do nadrobienia wszelkich zaległości powstałych w wyniku nieobecności w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela.
Nieuzgodnione opuszczenie przez ucznia ponad 51% zajęć wychowania fizycznego może być
przyczyną nieklasyfikowania w danym semestrze.
Osiągnięcia sportowe oraz udział w zawodach i rozgrywkach ligowych, nauczyciel może nagrodzić
oceną za aktywność pozalekcyjną, która może pokryć braki w ocenach z pozostałych obszarów (aktywność
na lekcji, postępy w usprawnianiu, wiedza).
W celu uzyskania okresowego zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia
z klubu sportowego uczeń:
a) zgłasza się do nauczyciela wychowania fizycznego (prowadzącego zajęcia w danej klasie);
b) pobiera od nauczyciela stosowny druk, który wypełniają rodzice, trener i jako ostatni nauczyciel
wychowania fizycznego;

c) oddaje druk do sekretariatu szkoły;
d) dowiaduje się w sekretariacie szkoły, czy uzyskał zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego;
c) dostarcza ksero pierwszej strony decyzji dyrektora szkoły nauczycielowi wychowania fizycznego.

3. KRYTERIA OCEN KONIECZNYCH
Oceny konieczne wystawiane są w następujących obszarach:
– aktywność na lekcji,
– postępy w usprawnianiu,
– wiedza,
– aktywność pozalekcyjna.
Aktywność na lekcji
Oceny za aktywność na lekcji wystawiane są na podstawie ilości uzyskanych „plusów”. „Plusy” na
danej lekcji mogą otrzymać uczniowie, którzy spełnili wszystkie poniższe warunki:
– aktywnie uczestniczą w zajęciach,
– na miarę swoich możliwości i z dużym zaangażowaniem wykonują zadania powierzone przez
nauczyciela,
– rywalizują w duchu zasad „fair play”,
– nie spóźniają się na lekcję,
– mają odpowiedni strój sportowy,
– przejawiają pozytywny stosunek do zajęć,
– są zdyscyplinowani,
– nie przejawiają braków w kulturze osobistej,
– przestrzegają zasad bezpieczeństwa i regulaminy obiektów sportowych,
– stosują się do zasad gry.
Uczniowie niespełniający jednego lub więcej z powyższych warunków nie otrzymują „plusów”. Każdy
uczeń w danym semestrze zobowiązany jest do uzyskania minimum trzech ocen koniecznych za
aktywność. Jedna ocena wystawiana jest na podstawie pięciu „plusów”, przy min. sześciu możliwościach
ich zdobycia. Jeżeli uczeń otrzyma sześć „plusów”, to jeden „plus” może przeznaczyć na pokrycie braków.
Postępy w usprawnianiu
Oceny konieczne za postępy w usprawnianiu wystawiane są na podstawie wyników uzyskanych przez
uczniów podczas sprawdzianów praktycznych z danej dyscypliny sportowej. Uczeń, który w trakcie
sprawdzianu nie uzyskał oceny pozytywnej lub był nieobecny, ma obowiązek nadrobić zaległości w
terminie uzgodnionym z nauczycielem. W każdym semestrze nauczyciel wyznaczy jedną lekcję
przewidzianą na poprawę sprawdzianów. Nauczyciel może wyznaczyć również alternatywne formy
zaliczenia sprawdzianu (jak np. udział w zajęciach pozalekcyjnych, udział w zawodach sportowych, pomoc
w organizacji rozgrywek, opracowanie wyników, prowadzenie fragmentów lekcji, sędziowanie, kibicowanie
itd.) dzięki czemu uczniowie mniej sprawni będą mieli możliwość uzupełnienia brakujących oceny z działów
programowych, które sprawiają im największe trudności.
Wiedza
Oceny konieczne za wiedzę wystawiane są na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów podczas
kontroli stopnia przyswojenia wiadomości określonych w programie nauczania. Kontrola wiadomości w
zależności od potrzeb może mieć formę kartkówki, sprawdzianu, testu, referatu, wypowiedzi, udziału w
dyskusji itp.
Aktywność pozalekcyjna
Oceny za aktywność pozalekcyjną mogą pokryć braki w ocenach z pozostałych obszarów (aktywność
na lekcji, postępy w usprawnianiu, wiedza) i wystawiane są za:
– udziału w dodatkowych zajęciach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych),
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– udział w zawodach,
– udokumentowane osiągnięcia sportowe,
– pomoc w organizacji imprez sportowych itp.

4. KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ
Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie przynajmniej trzech ocen koniecznych. W
przypadku braku odpowiedniej ilości ocen koniecznych uczeń jest nieklasyfikowany. Ocena śródroczna i
roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen koniecznych. Przy założeniu, że uczeń powinien uzyskać 6-7
ocen koniecznych w danym półroczu, ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie
następujących kryteriów:
6 (celujący)

5 (bardzo dobry)
4 (dobry)
3 (dostateczny)
2 (dopuszczający)
1 (niedostateczny)

uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo spełnia
przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
– godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych,
– zajmuje czołowe miejsca w zawodach i rozgrywkach szkolnych,
– udokumentuje osiągnięcia sportowe z danego półrocza w dyscyplinie
którą uprawia,
– posiada 100% frekwencję na zajęciach i wszystkie „plusy”,
uczeń uzyskał wszystkie wymagane oceny konieczne,
uczeń ma brak jednej wymaganej oceny koniecznej,
uczeń ma brak dwóch wymaganych ocen koniecznych,
uczeń ma brak trzech wymaganych ocen koniecznych,
uczeń nie uzyskał czterech wymaganych ocen koniecznych.

W przypadku wystawienia większej ilości ocen koniecznych w danym półroczu powyższe kryteria mogą
zostać zmodyfikowane.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Opuszczenie przez ucznia ponad 51% zajęć wychowania fizycznego jest równoznaczne z jego
nieklasyfikowaniem w danym semestrze.
Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do
wykonywania ćwiczeń. W przypadku doznania kontuzji w trakcie zajęć, uczeń ma obowiązek powiadomić o
tym nauczyciela, który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy.
W trakcie jednego semestru uczeń może dwukrotnie nie brać aktywnego udziału w lekcji („brak stroju”).
Za każdy następny „brak stroju” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która wpływa na obniżenie oceny
śródrocznej i rocznej. W przypadku dwukrotnego „braku białej koszulki” uczeń otrzymuje jeden „brak
stroju”.
„Przedmiotowy system oceniania z zajęć wychowania fizycznego” podawany jest do wiadomości
uczniów na początku roku szkolnego i znajduje się u nauczyciela. Uczeń może zapoznać się z
przedmiotowym systemem oceniania także w trakcie trwania roku szkolnego w zależności od potrzeb.
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