
 PRZEDMIOTIOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – SP ROGÓW SOBÓCKI 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim dla 
klas IV-VI na rok 2015/2016 

 
 

 

I. Podstawy prawne: 
 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : 
- Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w 

sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych; 

- Podstawą programową kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14 z 15 lutego 1999r.) na 
drugim etapie kształcenia w szkole podstawowej; 

- Wewnątrzszkolnym systemem oceniania - ogólne założenia; 
- Programem nauczania z wychowania fizycznego : „Wychowanie fizyczne bliższe 

wartościom ”, dla klas IV-VI autorstwa Alicji Romanowskiej nr dopuszczenia DKW- 
4014-68/99.5. z modyfikacją nauczyciela. 

 

 
II.  Program: Autorski program wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej 
dla klas IV-VI „ Wychowanie fizyczne bliższe wartościom” 
 

Cele edukacyjne 
 

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 
2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów. 
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 

 
Zadania szkoły 

1. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i 
wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach. 

2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej. 
3. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z 

podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin 
sportowych. 

4. Doskonalenie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z 
monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego. 

 
Treści 

1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, 
oddechowego, krążeniowego, nerwowego. 

2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej 
oraz wzmocnienia kondycji fizycznej. 

3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki. 
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4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji 
lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców. 

5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, 
respektowania przepisów, zasad i ustaleń. 

6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniając troskę o zdrowie. 
7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu. 
8. Zasady sportowego współzawodnictwa. 
9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form 

turystycznych i sportowych. 
 

 
III. KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć oraz Ocenie podlegają: 

- sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków, 
- zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 
- stosunek do partnera i przeciwnika, 
- stosunek do własnego ciała, 
- aktywność fizyczna, 
- postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 

klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, 
- osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom 

zdobytej wiedzy.  
 

 
IV. ZASADY OCENIANIA  
 

1. Na początku roku szkolnego (semestru) nauczyciele wychowania fizycznego 
informują uczniów o ogólnych wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

2. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego zgodne są z przyjętym w WSO 
modelem i obejmują wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.  

3. Ogólne wymagania podstawowe i ponadpodstawowe podaje nauczyciel uczniom na 
początku roku szkolnego, a szczegółowe na początku nowego działu nauczania. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  
5. Oceny bieżące (cząstkowe) oraz końcowe wyrażone są w stopniach wg następującej 

skali ocen: celujący 6, bardzo dobry 5, dobry 4, dostateczny 3, dopuszczający 2, 
niedostateczny 1. 

6. Oceny bieżące odpowiadają ocenie dydaktycznej i uwzględniają wiadomości i 
umiejętności ucznia określone materiałem nauczania z wychowania fizycznego. 
Natomiast oceny semestralne i końcowe odpowiadają ocenie społeczno – 
wychowawczej i obejmują również ocenę aktywności ucznia, systematyczności pracy i 
wkład pracy ucznia na lekcjach wychowania fizycznego. 

7. Ocena za systematyczność wystawiana jest na koniec semestru. 
8. Ocena za aktywność wystawiana jest sukcesywnie. 
9. Ucznia obowiązuje strój sportowy – biała koszulka, ciemne spodenki 

(czarne/granatowe), ew. dresy, obuwie sportowe – zmienione.  
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10. Podstawowe płaszczyzny oceniania: 
- Postawa aktywność i zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego (w tym 

m.in. przestrzeganie zasad fair play, przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej 
i korzystania ze sprzętu sportowego, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa 
podczas wykonywania ćwiczeń). 

- Właściwy ubiór na lekcji dostosowany do wymogów lekcji wychowania fizycznego 
i ustaleń nauczyciela. 

- Stopień opanowania wymagań programowych podstawowych i 
ponadpodstawowych sprawność koordynacyjno-kondycyjna, umiejętności i 
wiedza teoretyczna ucznia z zakresu mini gier sportowych, gimnastyki 
(podstawowej, sportowej i artystycznej), lekkiej atletyki, tańców, sportów 
zimowych i organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych. Postęp w usprawnianiu. 

 
 

Ocena śródroczna i roczna z wychowania fizycznego jest głownie wystawiana za wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a 

także poziom i postęp wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i 

realizowanego w szkole programu nauczania. 

 

Wskaźnikami wysiłku ucznia są: 

- udział w lekcjach WF - frekwencja, absencja, 
- udział w nieobligatoryjnych pozalekcyjnych zajęciach WF (częstość), 
- aktywność w czasie lekcji WF i nieobligatoryjnych zajęć WF, 
- pełnienie funkcji organizacyjnych w czasie lekcji WF i nieobligatoryjnych zajęć WF 

(organizowanie ćwiczeń, prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie itp.), 
- wykonywanie na terenie szkoły prac na rzecz WF (strony WWW., gazetki, 

konkursy itp.), 
- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

 

 
Systematyczność - główną funkcją systematyczności jest wdrażanie ucznia do uczestnictwa 

w zajęciach wychowania fizycznego w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym. Ocenie 

podlega przygotowanie się do zajęć.  

 
Kryteria oceny za systematyczność: 

- celująca – uczeń był przygotowany do wszystkich  
- bardzo dobra – uczeń nie był przygotowany do zajęć maksymalnie dwa razy  
- niedostateczna – uczeń nie był przygotowany do zajęć więcej niż trzy razy 

 
Uwagi : jeżeli uczeń w tym samym czasie uczestniczył w innych zajęciach organizowanych 
przez szkołę (sytuacja taka musi być wcześniej uzgodniona z nauczycielem wychowania 
fizycznego); zwolnienie lekarskie nie jest wliczane do systematyczności jeżeli uczeń 
przedstawi je nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie dwóch tygodni od ostatniego 
dnia nieobecności. 
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Aktywność (zaangażowanie) – funkcją aktywności jest wdrażanie do podejmowania 

maksymalnego wysiłku, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny. Ocenie 

podlega indywidualny wkład aktywności fizycznej ucznia - wysiłek włożony w wykonanie 

zadania ruchowego oraz umiejętność współdziałania  z partnerem i współpracy w 

zespole. Uczniowie oceniani są plusami bądź minusami oraz dodatkowo ocenami 

cząstkowymi.  

 
plusy: 

- wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do swoich maksymalnych 
możliwości, 

- inwencję twórczą, 
- aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, 
- duży zasób wiedzy i umiejętności, 
- zdyscyplinowanie, 
- udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, (co podwyższa ocenę  

o jeden stopień), 
- przestrzeganie higieny. 

 
minusy: 

- przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach, 

- brak zdyscyplinowania. 

 

bieżąca ocena celująca: 
- jednorazowo za systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych na terenie 

szkoły, 

- jednorazowo za przynależność do klubu sportowego potwierdzone zaświadczeniem 

trenera, 

- za każdy udział w zawodach sportowych . 

 
bieżąca ocena bardzo dobra: 

- za wyróżniające na tle klasy osiągnięcia ucznia podczas lekcji, 

- za przygotowanie referatu na określony temat wskazany przez nauczyciela. 

 
bieżąca ocena niedostateczna: 

- za rażący stosunek do obowiązków szkolnych, bojkotowanie zajęć, nie podjęcie próby 

wykonania ćwiczenia, 

- za nieusprawiedliwiony brak stroju.  

  

Ocena śródroczna/roczna za aktywność 

- celująca (6) – co najmniej 10 plusów bez jednego minusa, oceny cząstkowe: bardzo 

dobre  i celujące, 

- bardzo dobra (5) – co najmniej 6 z jednym minusem, oceny cząstkowe bardzo dobre, 

- dobra (4) – przewaga plusów nad minusami, plusy i minusy w równowadze, czyste 

konto, brak bardzo dobrych w śród ocen cząstkowych, 

- dostateczna (3) – minusy w przeważającej liczbie nad plusami, 
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- dopuszczająca (2) – kilka minusów bez plusów, w śród ocen cząstkowych jedna ocena 

niedostateczna, 

- niedostateczna (1) – duża liczba minusów bez plusów, w śród ocen cząstkowych 

oceny niedostateczne. 

 

Uwagi 

- ilość plusów bądź minusów może być zróżnicowana w odniesieniu do poziomu 

umiejętności danej grupy ćwiczebnej. 

 
 
Zwolnienia lekarskie 
 
Każdy uczeń, który nie jest zdolny do ćwiczeń zobowiązany jest do przedstawienia 
aktualnego zwolnienia lekarskiego czasowego lub warunkowego. Nie zwalnia go to 
automatycznie z obecności na lekcjach WF. Uczeń może być zwolniony z pewnych zadań 
ruchowych, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego na podstawie zwolnienia lekarskiego 
od lekarza pediatry lub specjalisty. 
 
Jeżeli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z określonych ćwiczeń to w czasie lekcji wykonuje 

inne ćwiczenia lub wykonywać zadania dodatkowe (jest sędzią podczas gry) lub otrzymuje 

inne polecenia wydane przez nauczyciela (np. wykonanie sportowej gazetki szkolnej, 

opracowanie jakiegoś tematu z dziedziny kultury fizycznej, promocji zdrowia itp.) 

 
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 
pedagogicznej 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 z programu nauczania. 
 
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. 
Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii. W przypadku 
zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony”. 
 
 

Przygotowanie do zajęć 

Przygotowanie do zajęć oznacza, że uczeń posiada czysty, odpowiedni strój sportowy. Za 

każdy przypadek braku stroju lub brak odpowiedniego obuwia, lub niewłaściwej higieny 

stroju, stawiane są minusy. Uczeń może przed zajęciami zgłosić trzy razy w ciągu półrocza 

nie przegotowanie do lekcji bez konsekwencji – kolejny brak stroju oznacza ocenę 

niedostateczną.  
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V.  Sposoby informowania ucznia o osiągnięciach w procesie edukacyjnym: 
 

1. W trakcie testów, sprawdzianów i dyskusji, omawiamy i oceniamy postępy ucznia, 
wskazując zagadnienia nad którymi powinien jeszcze popracować (informacja 
zwrotna); 

2. Po wybranych zajęciach omawiamy zaangażowanie ucznia i dokonuje on samooceny; 
3. Informujemy ucznia w terminie zgodnym ze Statutem Szkoły o przewidywanej ocenie 

semestralnej lub rocznej; 
4. w przypadku prac pisemnych informujemy ucznia o kryteriach oceniania prac. 
 
 
VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 
 
CELUJĄCA 

• Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb. 

• Swoją postawą daje przykład do naśladowania, prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia 

• Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. 

• Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych 
formach działalności związanej z kulturą fizyczną. 

 

BARDZO DOBRA 

• Uczeń całkowicie opanował materiał programowy. 

• Jest bardzo sprawny fizycznie. 

• Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim tempie i dokładnie, 
zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. 

• Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w 
praktycznym działaniu. 

• Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w 
osobistym usprawnianiu. 

• Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie 
budzą najmniejszych zastrzeżeń. 

• Bierze aktywny udział w zajęciach sportowych i zawodach sportowych. 
 

DOBRA 

• Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy. 

• Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. 

• Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami 
technicznymi. 

• Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

• Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, 
wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie. 

• Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych 
zastrzeżeń. 
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• Angażuje się w zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym. 
 

DOSTATECZNA 

• Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi 
lukami. 

• Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. 

• Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami 
technicznymi. 

• Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym. 

• W jego wiadomościach z zakresu w-f są znaczne luki, a tych które ma nie umie 
wykorzystać w praktyce. 

• Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. 

• Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku 
do kultury fizycznej. 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

• Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma 
poważne luki. 

• Jest mało sprawny fizycznie 

• Ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi 

• Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych 
zadań związanych z samooceną. 

• Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu. 

• Na zajęciach w-f przejawia poważna braki w zakresie wychowania społecznego , ma 
niechętny stosunek do zajęć. 

 

NIEDOSTATECZNA 

• Uczeń nie spełnia wymagań stawianych przez program. 

• Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami. 

• Nie posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej. 

• Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu. 

• Nie wykazuje chęci do uczestnictwa w zajęciach, nagminnie jest nieprzygotowany 
bądź opuszcza zajęcia 
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VII. ZADANIA KONTROLNO-OCENIAJĄCE 
 
ZADANIA KONTROLNO-OCENIAJĄCE dla uczniów klas IV 
 
semestr I 
UMIEJĘTNOŚCI : 
Gimnastyka: Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego. 
Lekkoatletyka: Technika startu niskiego, bieg na dystansie 400m.  
Mini piłka siatkowa: Przyjmowanie postaw siatkarskich (niska i wysoka). 
Mini koszykówka: Rzut do kosza oburącz z zatrzymania na jedno tempo 
Mini piłka ręczna: Kozłowanie piłki ze zmianą ręki. 
 
semestr II 
Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła. 
Lekkoatletyka: Rzut piłeczką palantową, test Coopera 
Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem górnym. 
Mini koszykówka: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki. 
Mini piłka nożna: Strzał piłką do bramki. 
 
ZADANIA KONTROLNO-OCENIAJĄCE dla uczniów klas V 
 
semestr I 
Gimnastyka: Przewrót w tył. 
Lekkoatletyka:  Rzut piłką lekarską w tył, skok w dal techniką naturalną, bieg na dystansie 
600m. 
Mini piłka siatkowa: Zagrywka sposobem dolnym. 
Mini koszykówka: Rzut do kosza jednorącz z miejsca. 
Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła. 
Mini piłka nożna: Przyjęcie piłki podeszwą i podanie wewnętrzną częścią stopy. 
 
semestr II 
Lekkoatletyka: Bieg na dystansie 60m. 
Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem dolnym. 
Mini koszykówka: Rzut do kosza jednorącz po kozłowaniu i zatrzymaniu. 
Gimnastyka: Przewrót w przód z postawy do postawy. 
Mini piłka nożna: Strzał na bramkę po prowadzeniu piłki. 
 
ZADANIA KONTROLNO-OCENIAJĄCE dla uczniów klas VI 
 
semestr I 
Lekkoatletyka: Rzut piłką lekarską w tył, skok w dal techniką naturalną, bieg na dystansie 
800m. 
Mini piłka siatkowa: Zagrywka sposobem górnym. 
Mini koszykówka: Rzut do kosza z dwutaktu. 
Gimnastyka: Rzut piłką lekarską w tył, przewrót w tył z przysiadu podpartego do postawy. 
Mini piłka nożna: Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę. 
 



 PRZEDMIOTIOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – SP ROGÓW SOBÓCKI 

 

semestr II 
Gimnastyka: Skok kuczny przez skrzynię. 
Lekkoatletyka: Trójbój lekkoatletyczny (bieg na 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal). 
Mini piłka siatkowa: Odbicia łączone sposobem górnym i dolnym. 
Mini koszykówka: Rzut do kosza po kozłowaniu z dwutaktu. 
Mini piłka ręczna: Zwód pojedynczy z piłką zakończony rzutem do bramki. 
Mini piłka nożna: Piłkarski tor przeszkód. 
 
 
WIADOMOŚCI DLA KLAS IV-VI 
 
1. Nazewnictwo gimnastyczne. 
2. Podstawowe przepisy mini gier zespołowych. 
3. Prawidłowa postawa ciała - określenie podstawowych parametrów. 
4. Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, zabaw, działań rekreacyjnych. 
5. Praktyczne zasady bezpieczeństwa w środowisku wodnym. 
6. Zasady kulturalnego kibicowania. 
7. Dobór stroju i obuwia do warunków atmosferycznych. 
8. Przygotowanie organizmu do wysiłku. 
9. Sposoby dokonywania samooceny rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności 

ruchowych. 
10. Współpraca zespole. 
11. Sposoby utrwalania nawyków higieny osobistej. 
12. Zasady prowadzenia rozgrzewki. 
13. Sposoby asekuracji i samoasekuracji podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. 
14. Sportowa rywalizacja – zasada fair play. 
15. Właściwe zachowania w sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu. 
 
 

Oceny ze sprawdzianów wiadomości z przepisów gier zespołowych: 

1. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu ocenę w skali od 1-6 
2. Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu uczeń ma możliwość poprawy 

w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania. 
3. Uczeń może poprawić ten sam sprawdzian jeden raz. 

 
 
 
 
MOTORYCZNOŚĆ 
Diagnoza uzdolnień motorycznych uczniów klas IV-VI na początku i końcu danego etapu 
kształcenia na podstawie testów sprawnościowych – test Coopera dla dzieci, indeks 
sprawności fizycznej K.Zuchory. 
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VII. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA 
 

1. Uczeń ma obowiązek poznać zasady bhp na lekcji wychowania fizycznego i 

przestrzegać je. 

2. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji wychowania fizycznego strój sportowy i 

obuwie sportowe, dostosowane tylko do ćwiczeń na sali gimnastycznej (jasna 

podeszwa). 

3. Wstęp na salę gimnastyczną tylko w obuwiu sportowym. 

4. Chłopcy przebierają się w strój sportowy na sali gimnastycznej a dziewczyny w swoich 

klasach. 

5. Podczas czasu poświęconego na przebranie się i przygotowanie do zajęć uczniowie 

przebywający na Sali gimnastycznej przestrzegają regulaminu korzystania z Sali 

gimnastycznej.  

6. Uczniowie mający wychowanie fizyczne oczekują na zajęcia przebrani w strój 

sportowy w swoich klasach, a następnie pod opieką nauczyciela wychowania 

fizycznego wchodzą do sali gimnastycznej lub boisko szkolne. 

7. W czasie lekcji w sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają 

w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe. 

8. Raz w semestrze uczeń może zgłosić 3 razy brak stroju. Każdy następny brak stroju, to 

ocena niedostateczna. 

9. Zwolnienie z całego roku szkolnego powinno być przedstawione do końca września, a 

z II semestru do końca lutego. 

10. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności 

na tej lekcji. 

11. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą. 

12. Uczeń nie powinien podczas lekcji wychowania fizycznego korzystać z odtwarzaczy i 

telefonów komórkowych. 

13. Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program 

nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego elementu uczeń ma dwa tygodnie. 

Jeżeli uczeń przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim, termin sprawdzianu ustala 

z nauczycielem. 

14. Uczniowie niećwiczący pomagają nauczycielowi w organizacji lekcji. 

15. Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez 

opieki nauczyciela. 

16. Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela. 

17. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy. 

 
 

 
 
 

Opracował: Paweł Fester 


