OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I. Zasady wystawiania ocen z wychowania fizycznego.
II. Elementy składowe oceny ( obszary) wychowania fizycznego.
III. Usprawiedliwienia i zwolnienia z wychowania fizycznego.
IV. Egzamin klasyfikacyjny
V. Postanowienia końcowe.

Nauczyciele wychowania fizycznego XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona
Kołłątaja w Warszawie przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności
biorą po uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków,
wynikających

ze

specyfiki

tych

zajęć.

Systematyczny

udział

ucznia

w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej to główne składowe oceny z wychowania fizycznego w naszej szkole.
I. Wystawiając oceny, nauczyciel wychowania fizycznego kieruje się następującymi zasadami:
 indywidualizmu, obiektywizmu, jawności, motywującego i wychowawczego wpływu
na postawę wobec kultury fizycznej
 każda ocena uzyskana w wymienionych działach ma znaczący ( taki sam) wpływ na
ocenę na semestr I bądź na semestr II
 do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego
wysiłek i możliwości
 oceny za poziom umiejętności ruchowych wystawiane są na bieżąco
 ocena za systematyczność i aktywność wystawiana jest na koniec
semestru
 ocena z wychowania fizycznego jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie
roku szkolnego
 ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen z obu semestrów
(warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z drugiego półrocza jest uzyskanie średniej
z całego roku szkolnego minimum 1,8)
 przy obliczaniu średniej arytmetycznej stosuje się następujące zaokrąglenia:
❖ co najmniej 5,8 daje ocenę celującą

❖ co najmniej 4,8 daje ocenę bardzo dobrą
❖ co najmniej 3,8 daje ocenę dobrą
❖ co najmniej 2,8 daje ocenę dostateczną
❖ co najmniej 1,8 daje ocenę dopuszczającą
II. Elementy składowe oceny z zajęć wychowania fizycznego :
A. Systematyczność.
B. Aktywność i postawa.
C. Wiadomości i umiejętności (sprawdziany)
A. Obszar pierwszy: Systematyczność.
I. Nauczyciel ocenia systematyczny i aktywny udział w zajęciach wychowani fizycznego
zachowując ciągłość oceniania między I i II semestrem.
a) ocena celująca – 20 lekcji czynnie przećwiczonych
b) ocena bardzo dobra – 19-18 lekcji czynnie przećwiczonych
c) ocena dobra – 17-15 lekcji czynnie przećwiczonych
d) ocena dostateczna – 14-12 lekcji czynnie przećwiczonych
e) ocena dopuszczająca – 11-10 lekcji czynnie przećwiczonych
f) ocena niedostateczna – 9 i mniej lekcji czynnie przećwiczonych
Wystawiając oceny za systematyczność, nauczyciel wychowania fizycznego kieruje się
następującymi zasadami:
1. Liczenie systematyczności zostaje zawieszone w przypadku:
 nieobecności lub niećwiczenia podczas zwolnień lekarskich pod warunkiem, że uczeń
przedstawi zwolnienie lekarskie przed zajęciami lub na pierwszych zajęciach po
powrocie do szkoły


niećwiczenia z powodu oddelegowania ucznia przez szkołę do innych zadań pod
warunkiem, że uczeń przed lekcją zawiadomi o tym nauczyciela

2.Systematyczność jest liczona w przypadku:
 niećwiczenia z powodu braku odpowiedniego stroju (strój sportowy dostosowany do
pogody). Nauczyciel wychowania fizycznego decyduje czy strój jest odpowiedni. Na
początku roku szkolnego, informuje uczniów o wymaganiach dotyczących
odpowiedniego stroju na lekcjach wychowania fizycznego. Brak odpowiedniego stroju
może skutkować niedopuszczeniem ucznia do ćwiczenia.

 jeżeli uczeń spóźnia się na zajęcia wychowania fizycznego, nauczyciel może nie
dopuścić ucznia do ćwiczenia podczas zajęć z powodu jego spóźnienia
 jeżeli uczeń nie uczestniczył czynnie w lekcji wychowania fizycznego tzn. nie
wykonywał

ćwiczeń

fizycznych,

przedstawił

zwolnienie

od

opiekunów

prawnych/rodziców lub zgłosił nieprzygotowanie do zajęć
 nieobecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego usprawiedliwionej przez
opiekunów prawnych/rodziców
B. Obszar drugi. Aktywność i postawa.
Nie każdy uczeń musi otrzymać ocenę z obszaru aktywność i postawa.
Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1. Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich lekcjach
wychowania fizycznego oraz z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, pomaga
w przygotowaniu i zakończeniu zajęć.
2. Przystąpił do wszystkich sprawdzianów w semestrze.
3. Bierze systematyczny udział w rozgrywkach szkolnych.
4. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (z obszaru kultury fizycznej)
organizowanych na terenie szkoły.
5. Bierze czynny udział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole.
6. Podczas zajęć przestrzega przepisów BHP, „fair play”, dba o bezpieczeństwo swoje
i innych.
7. Nie używa wulgaryzmów w czasie lekcji.
Uczeń na ocenę celującą spełnia wszystkie z w/w warunków.
Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich lekcjach
wychowania fizycznego ( z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, pomaga
w przygotowaniu i zakończeniu zajęć) w ciągu semestru, roku szkolnego.
2. Przystąpił do wszystkich sprawdzianów w semestrze.
3. Systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (z obszaru kultury fizycznej)
organizowanych na terenie szkoły.
4. Przestrzega zasad BHP na zajęciach wychowania fizycznego.
5. Nie używa wulgaryzmów w czasie lekcji.

Uczeń na ocenę bardzo dobrą spełnia wszystkie z w/w warunków.
Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Nie bierze udziału w jednym sprawdzianie w semestrze.
2.Sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (z obszaru kultury fizycznej)
organizowanych na terenie szkoły.
3. Przestrzega przepisów BHP.
4. Nie używa wulgaryzmów w czasie lekcji.
Uczeń na ocenę dobrą spełnia wszystkie z w/w warunków.
Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Nie przystąpił do jednego sprawdzianu w semestrze.
2. Przestrzega przepisów BHP.
3. Nie używa wulgaryzmów w czasie lekcji.
Uczeń na ocenę dostateczną spełnia wszystkie z w/w warunków.
Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1. Nie przystąpił do dwóch sprawdzianów w semestrze.
2. Przestrzega przepisów BHP.
3. Nie używa wulgaryzmów w czasie lekcji.
Uczeń na ocenę dopuszczającą spełnia wszystkie z w/w warunków.
Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Nie przystąpił do dwóch sprawdzianów w semestrze.
2. Często narusza przepisy BHP, stwarzając niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie oraz
innych.
Uczeń na ocenę niedostateczną spełnia wszystkie z w/w warunków.
C. Obszar trzeci: Wiadomości i umiejętności (sprawdziany).
1. Ocenie podlegają wiadomości zdobywane na zajęciach oraz umiejętności ruchowe
z różnych form aktywności fizycznej (oraz ich postęp), które realizowane były w danym
semestrze. Kryteria nauczyciel przedstawia uczniom przed każdym sprawdzianem.
2. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianów w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela, zaś w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie ma on dwa tygodnie na

uzupełnienie sprawdzianu, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną (od w/w
terminu

odlicza

się

dni,

kiedy

uczeń

przebywał

na

zwolnieniu

lekarskim).

Na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania, w przeciwnym
wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
3. W przypadku chęci poprawy oceny na wyższą ze sprawdzianu uczeń może to uczynić
w przeciągu dwóch tygodni. Oceną ostateczną jest ocena wyższa.
4. Sprawdziany mogą ulec zmianom w zależności od możliwości uczniów i tempa
pozyskiwania przez nich umiejętności.

III. Usprawiedliwienia i zwolnienia z wychowania fizycznego.
1. Usprawiedliwieniami mogą być zwolnienia lekarskie lub zwolnienia od rodziców (prawnych
opiekunów).
2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego powinno być poparte
odpowiednią informacją od (zaświadczeniem) lekarza.
3. Zwolnienie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania
fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi
wychowania fizycznego, który zobowiązany jest przechowywać je do końca danego roku
szkolnego.
4. Opinię lekarską wystawioną na okres dłuższy niż miesiąc, która może uniemożliwić
wystawienie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, należy złożyć wraz
z wnioskiem o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego w sekretariacie szkoły.
Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na
podstawie przedłożonych dokumentów.
O decyzji Dyrektora w sprawie zwolnienia ucznia z uczestniczenia w zajęciach wychowania
fizycznego, uczeń informuje nauczyciela w-f i wychowawcę klasy w trybie określonym przez
Dyrektora (załącznik 1).
5. Wniosek i opinię lekarza uczeń ma obowiązek przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po
uzyskaniu w\w dokumentów.
6. Jeżeli uczeń uzyskuje opinię w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie
przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny to wówczas
uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

8. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych
zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami
w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) oraz po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
O niniejszym fakcie informowani są: nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca
klasy.
9. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
z wykonania określonej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć
wychowania fizycznego. Taką opinię wraz z wnioskiem (załącznik 2) o zwolnienie
z wykonywania określonych grup ćwiczeń, rodzic składa za pośrednictwem sekretariatu do
dyrektora szkoły (załącznik 3). Dyrektor w trybie określonym wydaje decyzje. O decyzji
dyrektora uczeń informuje nauczyciela wychowania fizycznego.
10. Z niniejszą procedurą nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów na
pierwszych zajęciach w roku szkolnym, natomiast rodzice (opiekun prawny) zapoznaje się w/w
procedurą w bibliotece szkolnej.

IV. Egzamin klasyfikacyjny
Uczeń, który przekroczył 50% nieobecności podczas zajęć wychowania fizycznego może
podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.
Egzamin, będzie miał przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
V. Postanowienia końcowe.
1. Uczeń zaangażowany, ale o niskiej sprawności fizycznej, mający 100% frekwencji na
zajęciach może uzyskać ocenę wyższą na semestr niż średnia arytmetyczna wszystkich ocen.
2. Nauczyciel wystawiający ocenę śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z wychowania
fizycznego może brać pod uwagę udział ucznia w nieobowiązkowych zajęciach sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych, w których uczeń uczestniczy poza szkołą np.: wyczynowe
uprawianie sportu pod warunkiem, że uczeń w pierwszej kolejności spełni wymagania
przedmiotu wychowania fizycznego w zakresie systematyczności, aktywności, postawy oraz
wiadomości na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel może pomóc takiemu uczniowi także w inny
sposób jeżeli na podstawie swojej wiedzy lub obserwacji uzna, że taka pomoc jest potrzebna.
3. Uczeń nieobecny na zajęciach organizacyjnych jest zobowiązany do zapoznania się
Zasadami Oceniania i przepisami BHP podczas zajęć wychowania fizycznego.

z

Podstawa prawna.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych. Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)
§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Załącznik 1
....................................
Warszawa.........................
....................................

...................................
(imię, nazwisko, adres)
Dyrektor
XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojego/jej syna/córki*
.................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
ur. .................................., ucznia/uczennicy* klasy..................................
z zajęć wychowania fizycznego w okresie :
- od dnia........................do dnia............................
- na okres I/II* semestru roku szkolnego 20....../20....
- na okres roku szkolnego 20....../20......
z powodu...................................................................................................................................................
W załączeniu przedstawiam opinię lekarską.

……………………………………………………………………..
( podpis rodzica lub opiekuna)
W związku ze zwolnieniem syna/córki*
................................................................................................... , ucznia/ uczennicy*
( nazwisko i imię)
klasy.................
w okresie od...................................................... z zajęć wychowania fizycznego
zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach
w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji:
...................................................................................................................................................................
( wpisać dni tygodnia i godziny zajęć)
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/ córki* w tym czasie
poza terenem szkoły.

..............................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik 2.
....................................
Warszawa.........................

....................................
...................................
(imię, nazwisko, adres)
Dyrektor
XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH GRUP ĆWICZEŃ NA
ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Proszę o zwolnienie mojego/jej syna/córki*
.................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
ur. .................................., ucznia/uczennicy* klasy..................................
z zajęć wychowania fizycznego w okresie :
- od dnia........................do dnia............................
- na okres I/II* semestru roku szkolnego 20....../20....
- na okres roku szkolnego 20....../20......
z powodu...................................................................................................................................................
W załączeniu przedstawiam opinię lekarską.

……………………………………………………………………..
( podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik 3.
OPINIA LEKARSKA

O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH UCZESTNICZENIA / O BRAKU MOŻLIWOŚCI
UCZESTNICZENIA* W LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UCZNIA XXI LO im. H.
KOŁŁĄTAJA W WARSZAWIE
Imię i nazwisko ucznia ...........................................................................................................
Klasa ......................................................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................

1. Uczeń ma przeciwwskazania medyczne do wykonywania poniższych ćwiczeń na zajęciach
wychowania
fizycznego: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… …
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

2. Uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego
- na okres I semestru roku szkolnego 20..... / 20........
- na okres II semestru roku szkolnego 20..... / 20........
- na okres całego roku szkolnego 20..... / 20........10
- w okresie od ……………….….......do …………………………….

miejscowość i data………….......…

(pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej)

(pieczęć i podpis lekarza)

