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1.

Ocena śródroczna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na ocenę są:
- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
dotyczących zajęć wychowania fizycznego
- systematyczny i aktywny udział w lekcji wychowania fizycznego
- aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
2.

Każdy udział w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych, treningi
w klubie potwierdzone stosownym zaświadczeniem, oraz współorganizowanie
szkolnych imprez sportowo - rekreacyjnych - nauczyciel nagradza cząstkową
oceną celującą. Nie jest to równoznaczne z uzyskaniem celującej oceny śródrocznej
lub rocznej.
3.

Eliminacja oceny niedostatecznej za wynik – dostosowanie kryteriów oceniania do
możliwości ucznia.
4.

Sprawdzanie wiadomości w formie ustnej - prawidłowa odpowiedź "+", zła "-".
Za trzy plusy ocena bardzo dobra, trzy minusy - niedostateczny.
5.

Stosowanie w każdym miesiącu + za 100 % posiadanie stroju sportowego, trzy
plusy ( za trzy miesiące ) cząstkowa ocena celująca / nie uwzględniając nieobecności /.
6.

W roku szkolnym uczeń uzyska co najmniej 1 ocenę z wybranych umiejętności
ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych – lekkoatletyka, gimnastyka,
piłka nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, jedną ocenę za inwencję
własną w przeprowadzeniu rozgrzewki z lub bez przyboru albo gier i zabaw,
dziewczęta – jedną ocenę za układ taneczny lub zestaw ćwiczeń przy muzyce.
7.

Stosowanie trzech kartek: zielonej – pozytywnej, żółtej – ostrzegawczej i czerwonej
– negatywnej. Pozytywna kartka zielona przyznawana jest za : zaangażowanie na
lekcji, stosunek do sędziego, wysoką kulturę osobistą w stosunku do kolegów, postawę
„fair play”, przyznanie się do przewinienia, przeproszenie kolegi, pomoc
potrzebującemu koledze, zespołowe współdziałanie w grach i zabawach, asystę –
podanie otwierające drogę do bramki, kosza, bramkę, rzut wykonany w trudnych
okolicznościach gry, dobre rozegranie piłki przez bramkarza lub obronę trudnego
strzału. Ostrzegawczą kartkę żółtą otrzyma uczeń za lekki, niecelowy faul,
niesportowe zachowanie, nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcję, niszczenie
sprzętu sportowego, zaśmiecanie boiska, konsekwencje – wykluczenie na 2 minuty z
gry lub zabawy. Negatywną kartkę czerwoną uzyska uczeń za wulgarne słownictwo,
agresywne zachowanie, wszczynanie bójek, zaczepki, celowy faul, ciągłą ignorancję
nauczyciela – konsekwencje – wykluczenie na 5 minut.
U dziewczynek kartki zastąpiono plusami.
8.

Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowej oceny za aktywność na lekcji
motywującej go do intensywniejszej pracy:
- za otrzymanie 5 kartek zielonych lub „+” - ocena celująca
- za otrzymanie 3 kartek zielonych lub „+” – ocena bardzo dobra
9.

Wybrany uczeń ( dotyczy chłopców ) dwa razy w tygodniu będzie mógł wybrać
aktywność ruchową, którą będą wszyscy realizować na lekcji wychowania fizycznego.
10.

Każdy nieusprawiedliwiony trzeci brak stroju sportowego karany jest oceną
niedostateczną. Taka ocena uniemożliwia uzyskanie celującej oceny śródrocznej lub
rocznej.
11.

Zwolnienie z poszczególnych, pojedynczych lekcji wf uczeń jest zobowiązany
przynieść na daną lekcję. Uczeń może uczestniczyć w realizacji zajęć wychowania
fizycznego z ograniczeniem wykonywania określonych ćwiczeń, wskazanych przez
lekarza. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel jest
zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i
możliwości ucznia.
12.

Przystąpienie do sprawdzianów lub testów sprawnościowych jest obowiązkowe
a ich nie zaliczenie w wyznaczonym terminie ( do 2 tygodni lub w przypadku
długotrwałej choroby lub kontuzji – do końca semestru, ewentualnie w terminie
13.

uzgodnionym między nauczycielem i uczniem ) jest równoznaczne z cząstkową oceną
niedostateczną.
Uczeń może raz poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni / od 3 w dół /
Termin wyznacza nauczyciel. Poprawianie innych ocen możliwe jest poprzez
indywidualne uzgodnienie ucznia z nauczycielem.
14.

Uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wszelkich
przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ( przebyte choroby, urazy ).
15.

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego
uczestnictwa w lekcji. Natomiast uczeń jest zobowiązany zgłosić każdą niedyspozycję,
która nastąpi przed, w trakcie lub po zakończeniu lekcji.
16.

Uczeń / 7 – 8 klasy / zobowiązany jest raz w semestrze dokonać pomiaru dziennej
aktywności fizycznej wykorzystując szkolne urządzenie monitorujące - opaskę firmy
Garmin. W przypadku braku zgody rodziców / opiekunów prawnych / na korzystanie
z urządzenia szkolnego uczeń dokonuje pomiaru za pomocą dostępnych aplikacji
internetowych.
17.

Kryteria do dziennika elektronicznego:
- sprawdzian LA, G, PN, PS, PR, PK, R, T
- Al / aktywność lekcyjna/, As / aktywność sportowa, W /wiadomości/, S / strój/

