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Zasady oceniania Wychowania Fizycznego
w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Zasady oceniania zostały opracowane zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego
zawartymi w Statucie Szkoły uwzględniając tym samym główne normy i systemy wartości.
Wszystkie sprawy nie ujęte w zasadach oceniania będą rozpatrywane zgodnie ze Statutem Szkoły.

I.

Oceny uzyskiwane przez ucznia w trakcie zajęć mogą mieć następującą wagę:
a)
b)
c)
d)
e)
II.

odpowiedzi ustne z bieżącego materiału – waga 2
przeprowadzenie rozgrzewki – waga 2
sprawdzian umiejętności - waga 3
dodatkowa aktywność szkolna lub poza szkolna – waga 3
aktywność i systematyczność Ucznia na lekcji - waga 2
Aktywność i systematyczność.
Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymują na koniec miesiąca ocenę celującą. Brak
aktywności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy punktów,
które obniżają odpowiednio tę ocenę
celująca – stuprocentowa aktywność na lekcji i brak punktów
bardzo dobra – dopuszczalny jest jeden 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 (Uczeń nie wykonuje wszystkich ćwiczeń w czasie lekcji) i negatywny
(Uczeń swoim zachowaniem wpływa na destabilizację lekcji, dotyczy również uczniów
niećwiczących) stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak elementu stroju (np. brak białych
skarpet)
2 punkty – za brak stroju sportowego lub rażące braki dyscypliny na lekcji. Za celowe stwarzanie
zagrożenia na lekcji.

III.

Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć.
Jeżeli nauczyciel, w trakcie zajęć, zauważy nieprzygotowanie ucznia, które nie zostało zgłoszone
na początku lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1) z wagą 1
Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej stosuje się średnią ważoną.
Średnia jest przeliczana na ocenę według zasady:
a) ocena dopuszczająca – średnia co najmniej 1,7
b) ocena dostateczna – średnia co najmniej 2,5
c) ocena dobra – średnia co najmniej 3,5
d) ocena bardzo dobra – średnia co najmniej 4,5
e) ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wynosi co najmniej 5,3

IV.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej z rozgrzewki lub
sprawdzianu umiejętności (wagi 2, wagi 3) uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy
maksymalnie do miesiąca od otrzymania oceny. Do średniej wliczana jest średnia arytmetyczna
ocen uzyskanych ze sprawdzianu i jego poprawy

V.

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie umiejętności uczeń ma obowiązek zaliczyć
zaległy sprawdzian do miesiąca od przeprowadzonego sprawdzianu. W przypadku długotrwałej
nieobecności, która uniemożliwia poprawy do jednego miesiąca nauczyciel indywidualnie ustala
termin poprawy.
W przypadku nie stawienia się ucznia na wyznaczony termin, nauczyciel ma prawo przeprowadzić
sprawdzian na najbliższej lekcji uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

VI.

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 specjalistyczną.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

VII.

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.
Uczniowie częściowo zwolnieni z wychowania fizycznego będą oceniani wyłącznie ze
sprawdzianów, w których mogli brać udział.

VIII. Ocena roczna ustalana jest jako średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w
czasie całego roku szkolnego (ocena śródroczna nie jest brana pod uwagę).
Uczeń po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z wnioskiem o przeprowadzenie
dodatkowego sprawdzianu umiejętności (tryb postępowania regulują Zasady Oceniania
Wewnątrzszkolnego) w celu podwyższenia proponowanej oceny.
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IX.

X.

Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej jeżeli:
a) wszystkie oceny niedostateczne uzyskane ze sprawdzianów umiejętności poprawił na ocenę
pozytywną
b) nie otrzymał oceny niedostatecznej za nieprzygotowanie do zajęć,
c) systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych.
d) nie unikał sprawdzianów umiejętności w terminach określonych przez nauczyciela,
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa – postępowanie w takim
przypadku regulują Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego.
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