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Krążkowy
1. Zwolnienie ucznia/uczennicy z zajęć wychowania fizycznego na 1 półrocze lub cały
rok szkolny następuje, po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego zawierającego opinię o
ograniczonych możliwościach ruchowych ucznia – wydanego przez lekarza.
Zwolnienie takie należy złożyć na początku roku nie później niż do 30 września w
sekretariacie szkoły. Zwolnienie lekarskie otrzymane podczas roku szkolnego należy
przedłożyć w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia. Zwolnienia lekarskie złożone
w innym terminie, może zostać uwzględnione po podjęciu odpowiedniej decyzji przez
dyrektora szkoły, w przeciwnym razie uczeń może być nieklasyfikowany. Decyzję o
zwolnieniu ucznia/uczennicy podejmuje jednoosobowo Dyrektor szkoły.
2. Opuszczenie przez ucznia ponad 51% zajęć wychowania fizycznego jest równoważne
z jego nie klasyfikowaniem w danym półroczu.
3. Uczeń/uczennica i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wychowania
fizycznego wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia/uczennicę z czynnego
uczestnictwa w lekcji. Natomiast uczeń/uczennica zobowiązany jest zgłosić każdą
niedyspozycję, która nastąpi przed, w czasie lub po zakończeniu lekcji.
4. Formy i metody oceniania:
-

obserwacja ucznia/uczennicy w czasie zajęć (premiowana aktywność)

-

zadania kontrolno-oceniające pozwalające określić stopień opanowania
umiejętności ruchowych (z lekkiej atletyki, zespołowych gier sportowych,
gimnastyki)

-

testy sprawności fizycznej

-

testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości (w zależności od
potrzeb)

-

samoocena

W przypadku nieobecności ucznia/uczennicy podczas bieżącego oceniania, uczeń/uczennica
jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela
i ucznia/uczennicę. Nie przystąpienie do sprawdzianu równoważne jest z nie zaliczeniem
danego działu programowego.
Udział w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowanie szkoły,
udokumentowane osiągnięcia sportowe – nauczyciel może nagrodzić oceną celującą.

5. Na oceny cząstkowe wpływa:
- w grach zespołowych

- technika i szybkość wykonywania danego ćwiczenia
- ilość powtórzeń
- znajomość testu

- w gimnastyce

- technika wykonania
- wyczucie rytmu
- elegancja ruchu
- wrażenia artystyczne
- stopień trudności
- znajomość danego ćwiczenia

- w lekkiej atletyce

- technika wykonania
- czas
- odległość

Uczeń/uczennica ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
6. Ocenę niedostateczną uczeń/uczennica może otrzymać (poza sprawdzianami z danej
dyscypliny sportowej) za:

-

wielokrotne odmawianie wykonania danego ćwiczenia

-

postępowanie mogące stanowić zagrożenie dla siebie jak i pozostałych
uczniów

-

nieprzestrzeganie regulaminów obiektów sportowych

-

nieprzestrzeganie przepisów BHP

7. Na ocenę końcową (półroczną) oprócz ocen cząstkowych wpływa:
-

zaangażowanie ucznia/uczennicy i aktywny udział w lekcjach wychowania
fizycznego

-

stopień wywiązywania się przez ucznia/uczennicę z obowiązków szkolnych
(np.: zmiana obuwia przed wejściem na salę, braki stroju itp.)

-

wysiłek ucznia/uczennicy wynikający z realizacji programu nauczania

-

postępy w usprawnianiu

-

udział w zajęciach pozalekcyjnych

-

przestrzeganie zasad higieny i BHP

Ocena półroczna i całoroczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

