Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego
1. Każdy uczeń otrzymuje w ciągu semestru oceny bieżące od 1 do 6 za:
- AKTYWNOŚC
Plusy za aktywny udział w lekcji uczniowie otrzymują pod koniec każdych zajęć. Za 5 plusów
otrzymuje ocenę bardzo dobrą
- UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE
W każdym semestrze uczniowie otrzymują od 2 do 6 ocen za sprawdziany umiejętności
sportowych w zależności od realizowanego materiału (LA, PN, PK, PS, PR, G, GIZ, MRiT oraz
inne aktywności fizyczne)
- SPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ
W każdym semestrze uczeń poddany jest Testowi Sprawności Fizycznej celem diagnozy. Jednak
osoby, które uzyskają ilość punktów odpowiadającą ocenie 5 lub 6 wg przyjętych norm daną
ocenę otrzymają.
- WIADOMOŚCI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ
Wiadomości mogą być sprawdzone wśród uczniów w sposób praktyczny (przeprowadzenie
części lekcji, rozgrzewki, sędziowania, organizacji zawodów szkolnych, przygotowanie
prezentacji, gazetki) lub teoretycznie podczas testu pisemnego lub odpowiedzi ustnej.
2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 3 razy w semestrze. Każdy kolejny brak stroju
skutkuje otrzymaniem oceny 1.
3. Uczennice w trakcie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnych ćwiczeń, natomiast
obowiązuje je aktywny udział w zajęciach w miarę możliwości oraz posiadanie stroju sportowego.
4. Zwolnienie lekarskie zajęć z wychowana fizycznego roczne lub semestralne, częściowe lub całkowite
powinny być dostarczone jak najszybciej.
Na podstawie zwolnień rocznych i semestralnych Dyrektor szkoły wydaje opinię o zwolnieniu ucznia z
zajęć wychowania fizycznego.
W przypadku zwolnień częściowych nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do specyficznych
potrzeb uczniów, a uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach wykonując ćwiczenia zastępcze i w ten
sposób otrzymuje oceny wymienione w pkt 1 kryteriach oceny.
Chwilowe zwolnienia lekarskie zwalniają ucznia z ćwiczeń na lekcji, ale nie z obecności. W takim
przypadku uczeń jest obecny w obuwiu zmiennym na Sali gimnastycznej.
5. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców lub z powodu złego samopoczucia
przez pielęgniarkę szkolną, nie uczestniczą w lekcji ale obowiązkowo przebierają się w strój sportowy.
Jego brak będzie traktowany jako brak stroju!
6. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma przystąpić do niego w okresie dwóch tygodni od
przyjścia do szkoły w terminie konsultacji nauczyciela lub w innym wyznaczonym przez niego terminie.
W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę 1.
Również nieusprawiedliwiona nieobecność podczas sprawdzianu równoznaczna jest z otrzymaniem
oceny 1.
7. Każda ocena, z wyjątkiem oceny z aktywności może być poprawiona przez uczniów w terminie 2
tygodni od jej otrzymania i wtedy liczymy średnią arytmetyczną z obu ocen do średniej końcowej.
8. Uczeń, który nie uczestniczył w sposób aktywny przynajmniej w 50% ogólnej liczby zajęć zostaje
niesklasyfikowany.
9. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest wyznaczona jako średnia arytmetyczna ocen bieżących w
następujący sposób:
NIEDOSTATECZNY poniżej 1,7
DOPUSZCZAJĄCY 1,7-2,69
DOSTATECZNY 2,7-3,69
DOBRY 3,7-4,69
BARDZO DOBRY 4,7-5,29
CELUJĄCY -powyżej 5,3 lub średnia z przedziału na ocenę bardzo dobrą i reprezentowanie szkoły w
zawodach sportowych zajmując w konkurencjach indywidualnych miejsca 1-6 lub w konkurencjach
drużynowych 1-3.
Dodatkowo uczeń, który aspiruje no ocenę celującą nie może mieć więcej niż 3 godziny
nieusprawiedliwione z zajęć wychowania fizycznego!

W przypadku uzyskania średniej pomiędzy przedziałami nauczyciel może podwyższyć ocenę na
podstawie aktywnego udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.

