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1. Ocena z wychowania fizycznego jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Wystawiana
jest dwa razy w ciągu roku szkolnego (na pierwsze półrocze oraz na koniec roku szkolnego),
zgodnie z zasadami zawartymi w tym regulaminie w skali ocen od 1do 6.
2. Oceny klasyfikacyjne na pierwsze i drugie półrocze ustala się w stopniach według
następującej skali:
Niedostateczny – 1
Dopuszczający – 2
Dostateczny – 3
Dobry – 4
Bardzo dobry – 5
Celujący – 6
3. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach
sprawdzania wiedzy i umiejętności.
4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę:
a. sprawność i umiejętności,
b. aktywność i frekwencja,
c. wiadomości,
d. reprezentowanie szkoły lub klasy na zawodach i konkursach o tematyce sportowej.
5. Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego.
6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologicznozawodowej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z
programu nauczania.
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

8. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza
specjalistę lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
10. Oceny ze sprawdzianów.
Każdy blok tematyczny, podczas którego uczniowie uczą się jakiegoś elementu technicznego
zakończony jest sprawdzianem. Za samą próbę podejścia najniższą oceną jest ocena
dopuszczająca. Oceny od 3 do 6 uzależnione są od jakości opanowania danego elementu. W
przypadku lekceważącego podejścia do sprawdzianu lub nie podjęcia próby bez podania
powodu wpisywana jest ocena niedostateczna.
11. Do dwóch tygodni przed klasyfikacją nauczyciel wyznacza lekcję, na której można poprawić
ocenę ze sprawdzianu.
12. Osoba która nie mogła wykonać sprawdzianu (w przypadku nieobecności, choroby itp.) musi
zaliczyć go w terminie poprawkowym (pkt 14).
13.Okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie (np. ze względu na dłuższą
nieobecność na lekcji spowodowaną chorobą lub kontuzją) nie później jednak niż do końca
półrocza.
14. Uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz. W przypadku poprawy stawiamy
lepszą ocenę.
Aktywność i frekwencja
Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymuja na koniec miesiaca ocenę bardzo dobrą.
Brak aktywności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy
punktów , które obniżają odpowiednio tę ocenę :
bardzo dobra – dopuszczalne jest jednen punkt .
dobra – dwa punkty .
dostateczna - trzy punkty.
dopuszczająca – cztery punkty.
niedostateczna – pięć punktów.*
*- każdy kolejny punkt karny w miesiącu oznacza kolejną ocenę niedostateczną.
Uczniowie uzyskują punkty za:
1 punkt – niechętny i negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, zwolnienie z zajęć
wychowania fizycznego napisane przez rodziców lub opiekunów.
2 punkty – za brak stroju sportowego lub rażące braki dyscypliny na lekcji.
Choroba potwierdzona lekarskim zwolnieniem nie ma wpływu na ocenę miesięczną.

Otrzymany 1 punkt za zwolnienie od rodziców można odpracować przygotowując pracę pisemną
na wybrany temat przez nauczyciela lub odpowiadając ustnie z przepisów wyznaczonej przez
nauczyciela dyscypliny sportowej, jednak nie więcej niż dwa razy w miesiącu.
W przypadku gdy frekwencja ucznia wynosi poniżej 50% w danym miesiącu, oceny nie wpisuje
się za ten okres.
Wiadomości
15. Uczeń za posiadane wiadomości może uzyskać ocenę cząstkową. Wiadomości obejmują
założenia taktyczne, techniczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
Reprezentowanie szkoły lub klasy
16.Za dobre wyniki podczas reprezentowania szkoły na zawodach sportowych lub
udokumentowanie sukcesów w zakresie kultury fizycznej poza szkołą nauczyciel może
podwyższyć ocenę końcową o jeden stopień.
Reprezentowanie szkoły lub klasy na zawodach sportowych i konkursach o tematyce
sportowej jest zaszczytem i obowiązkiem ucznia!
17.Ustalanie ocen śródrocznych i rocznych:
Ocenę celującą z kultury fizycznej może otrzymać uczeń który: wykonuje bez zarzutu
wszystkie bieżące zadania programowe na lekcjach; spełnia wszystkie zadania kontrolnooceniające na ocenę bardzo dobrą; jest przygotowany na każdą lekcję oraz wykazuje się
postępami w sprawności; pomaga nauczycielowi w zajęciach i rozgrywkach sportowych;
uczestniczy systematycznie w zajęciach pozaszkolnych z KF, reprezentuje szkołę na zawodach
międzyszkolnych, trenuje w pozaszkolnym klubie sportowym; jest wybitnym w jednym z
działów KF, średnia z ocen cząstkowych nie może być niższa niż 5,2 ;
Ocenę bardzo dobrą z kultury fizycznej może otrzymać uczeń który:; uczestniczy aktywnie
w zajęciach KF cechuje go wysoki stopień kultury i higieny osobistej; wykonuje bez zarzutu
wszystkie bieżące zadania programowe na lekcjach oraz czyni postępy; poprawił ocenę
dopuszczającą z zadań kontrolno-oceniających (w przypadku jej otrzymania), średnia z ocen
cząstkowych nie może być niższa niż 4,5
Ocenę dobrą z kultury fizycznej może otrzymać uczeń który: wykonuje bieżące zadania
programowe na miarę swoich możliwości; spełnia z drobnymi uchyleniami zadania kontrolnooceniające; średnia z ocen cząstkowych nie może być niższa niż 4,0; uzyskał maksymalnie 1
ocenę niedostateczną;
Ocenę dostateczną z kultury fizycznej może otrzymać uczeń który: wykonuje bieżące zadania
programowe poniżej swoich możliwości fizycznych; spełnia tylko częściowo wymagania w
zadaniach kontrolno-oceniających; uchyla się od uczestnictwa w zajęciach KF, reprezentowania
barw szkoły, średnia z ocen cząstkowych nie może być niższa niż 2,5;
Ocenę dopuszczającą z kultury fizycznej może otrzymać uczeń który: w niewielkim stopniu
spełnia wymagania zawarte w zadaniach kontrolno-oceniających; nagminnie uchyla się od
uczestnictwa w zajęciach KF, średnia z ocen cząstkowych nie może być niższa niż 1,5;
Ocenę niedostateczną z kultury fizycznej może otrzymać uczeń który: nie spełnia warunków
na co najmniej ocenę dopuszczającą;

18. Uczniowie częściowo zwolnieni z wychowania fizycznego będą oceniani wyłącznie ze
sprawdzianów, w których mogli brać udział.
19. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel na bieżąco umieszcza oceny w
dzienniku elektronicznym. Informacja o ocenach jest dostępna dla rodziców poprzez dziennik
elektroniczny. Dostęp do dziennika jest spersonalizowany i zabezpieczony hasłem, które rodzice
otrzymują od wychowawców.
20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.W
uzasadnieniu powołuje się na: WSO i zasady oceniania na przedmiocie oraz wymagania na
poszczególne stopnie szkolne.
21. Klasyfikacja śródroczna i roczna
a. Uczeń, może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającą połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
b. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny zgodnie z założeniami Szkolnego Systemu Oceniania.
Na wniosek pisemny rodziców - który może dotyczyć tylko oceny klasyfikacyjnej- nauczyciel
dokonuje uzasadnienia pisemnego, zgodnie z powyższymi wskazaniami.

