PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wojciech Korfantego
TECHNIKUM nr 2 w KATOWICACH

I
ZAŁOśENIA WSTĘPNE
1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 843).
2. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze statutem Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego Technikum nr 2 w Katowicach.
II

PODSTAWY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

3. Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry kończące się oceną
klasyfikacyjną.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych określa się wg
skali zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r., które
są średnią waŜoną ocen bieŜących.
5. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią arytmetyczną
ocen z dwóch
semestrów.
6. Elementami składowymi oceny z wychowania fizycznego są:
A. postawa wobec wychowania fizycznego – systematyczny udział ucznia w
zajęciach.
B. sprawdziany z zakresu umiejętności i wiadomości oraz postępu sprawności
motorycznej,
C. aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
7.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii

o ograniczonych moŜliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7.2 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na
podstawie opinii o braku moŜliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7.3 JeŜeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2
przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania w danym semestrze w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7.4 Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia w terminie 14 dni od daty
wystawienia zwolnienia przez lekarza.
7.5 JeŜeli zwolnienie z zajęć wf obejmuje tylko jeden semestr, ocenę końcową
stanowi ocena z semestru, z którego uczeń został oceniony.
7.6 Zwolnienie lekarskie z I semestru powinno być przedstawione do końca
września, a z II semestru do końca lutego, lub najpóźniej dwa tygodnie od
momentu zaprzestania ćwiczenia na zajęciach. Uczeń przedstawia do
zatwierdzenia dyrektorowi szkoły zwolnienie z wychowania fizycznego wraz
z podaniem, podpisane przez rodzica (podania znajdują się u nauczycieli wf).
Do momentu uzyskania zgody od Dyrektora szkoły na zwolnienie
z wychowania fizycznego,
uczeń jest zobowiązany do obecności
na zajęciach. W razie nieobecności nauczyciel wf odnotowuje nieobecność
nieusprawiedliwioną
7.7 Zwolnienie z wybranych ćwiczeń, jak i krótsze zwolnienia lekarskie
z wychowania fizycznego nie zwalniają ucznia z obecności na tej lekcji.
7.8 Uczeń zwolniony z zajęć wf decyzją dyrektora, moŜe być zwolniony do
domu, jeŜeli jest to jego pierwsza lub ostatnia godzina. Jeśli jest to jego
środkowa lekcja ma obowiązek zgłosić się na zbiórkę i przebywać w czasie
lekcji w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Nie zgłoszenie się
ucznia na lekcję lub samowolne oddalenie się jest zapisywane jako
nieobecność nieusprawiedliwiona
8. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie § 7. ust. 1 nie bierze udziału
w sprawdzianach umiejętności i/lub testach postępu sprawności fizycznej
zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r.
9. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami
edukacyjnymi oraz przedmiotowym systemem oceniania, co nauczyciel
potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym, a uczeń na specjalnym
zestawieniu.
10. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne są dostępne do
wglądu uczniów i rodziców przez cały rok szkolny w gablocie informacyjnej
przy gabinecie wychowania fizycznego oraz na stronie internetowej szkoły.

11. Oceny są jawne, nauczyciel uzasadnia je oraz podaje sposoby poprawy.
12. O postępach ucznia rodzice powinni być systematycznie informowani poprzez
zapis w dzienniczku ucznia oraz na zebraniach rodziców.
13. Odrabianie zajęć odbywa się na zajęciach dodatkowych lub zajęciach z inną
klasą.
14. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice powinni być
poinformowani o przewidywanej ocenie rocznej z wychowania fizycznego.
15. W przypadku uzyskania oceny rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje
prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w
rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015r.
16.1. Nieobecności powyŜej 50% powodują anulowanie dotychczasowych ocen
zdobytych przez ucznia, a w dokumentacji wpisuje się nieklasyfikowany.
W tym przypadku uczeń moŜe zostać dopuszczony przez radę pedagogiczną
do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10
czerwca 2015r.
16.2. Uczeń
nieklasyfikowany
z
powodu
przewaŜającej
ilości
nieusprawiedliwionych godzin nieobecności
moŜe z egzaminu
klasyfikacyjnego uzyskać najwyŜej dopuszczający.
17. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego systemu oceniania
lub z nimi związane przechowuje nauczyciel przez cały rok szkolny
i udostępnia uczniom oraz rodzicom do wglądu na Ŝądanie.
18. W sytuacjach spornych nie uregulowanych przez przedmiotowy system
oceniania z wychowania fizycznego oraz wewnątrzszkolnym systemem
oceniania, obowiązują decyzję, które podejmują zainteresowane strony po
uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY NA WYCHOWANIU FIZYCZNYM

KONTRAKT Z UCZNIEM

Uczeń ma obowiązek poznać zasady bhp na lekcji wychowania fizycznego
i ich przestrzegać.
2. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji wychowania fizycznego strój
sportowy obuwie sportowe (dostosowane tylko do ćwiczeń na sali
gimnastycznej).
3. Brak stroju jest równoznaczny z niećwiczeniem.
4. Wstęp na salę gimnastyczną tylko w obuwiu sportowym !
5. W czasie lekcji w sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie,
którzy mają w tym czasie lekcje wychowania fizycznego .
6. Uczeń ma zakaz wnoszenia i korzystania na lekcji wychowania fizycznego
z telefonów komórkowych. W przypadku wniesienia na salę gimnastyczną
telefonu uczeń składa go w wyznaczonym miejscu.
7. W czasie trwania zajęć sportowych zabrania się jedzenia i picia ( z wyjątkiem
wody mineralnej ). Osoby ze schorzeniami podlegają indywidualnym
przepisom.
8. Uczniowie niećwiczący
pomagają w czynnościach organizacyjnych
i porządkowych.
9. Uczniowie niećwiczący mają obowiązek uporządkować sprzęt w magazynie
sportowym.
10. Wychodzenie ucznia z lekcji moŜliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela.
11. Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej i „atlasie” w
czasie przerwy bez opieki nauczyciela.
12. Spóźnienie na lekcję wychowania fizycznego ucznia powyŜej 15 min. bez
usprawiedliwienia traktowane jest jako nieobecność. Uczeń spóźniony ma
obowiązek zgłoszenia swojej obecności nauczycielowi. Uczeń spóźniający
się na lekcję wf zgłasza się do nauczyciela pod koniec lekcji celem wpisania
spóźnienia.
13. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek
w szatniach.
14. Zabrania się palenia papierosów w szatniach oraz korzystania
z jakichkolwiek uŜywek .
15. Za rzeczy pozostawione przez ćwiczących w szatni i na sali gimnastycznej
Dyrekcja szkoły oraz prowadzący zajęcia nie odpowiadają. Klucze od szatni
znajdują się w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego lub na sali
gimnastycznej. Okna w szatni podczas gdy uczniowie są na zajęciach
sportowych mają być ZAMKNIĘTE .
16. Uczeń ma prawo do wykorzystania szczęśliwego numerka, wylosowanego
w dniu kiedy jest lekcja wf. Niećwiczenie w tym dniu jest zapisywane jako
ćwiczenie.
17. Ocena z wychowania fizycznego jest składową :
a. postawa wobec wychowania fizycznego – systematyczny udział ucznia
w zajęciach.
1.

b. sprawdziany z zakresu umiejętności i wiadomości oraz postępu sprawności
motorycznej,
• aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej kompetencji, sprawności fizycznej i umiejętności. Nacisk
kładziemy na wysiłek ucznia zaangaŜowanie i systematyczność a nie
kompetencje ruchowe.
18. Uczeń otrzymuje cząstkowe oceny miesięczne
za zaangaŜowanie
systematyczność i aktywność na zajęciach- ocena dominująca. Waga 6
19. Ocena z wychowania fizycznego jest średnią waŜoną uzyskaną według wag.
20. WAGI

• 6 – systematyczność i aktywne uczestnictwo w zajęciach
• 4 – sprawdziany z zakresu umiejętności
• 3 aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej kompetencji, sprawności fizycznej i umiejętności. Nacisk
kładziemy na wysiłek ucznia zaangaŜowanie i systematyczność a nie
kompetencje ruchowe.
• 2 – test
Test sprawności jest wykonywany na początku roku szkolnego dla klas pierwszych (jako
test bazowy) oraz pod koniec drugiego semestru jako test oceniający postępy
w sprawności fizycznej.
Ocenie podlega postęp w zakresie sprawności fizycznej, a nie jej poziom.

Ocena

Kryteria oceny

6

poprawa wyników we wszystkich czterech próbach

5

poprawa wyników w trzech próbach

4

uzyskanie wyników na tym samym poziomie lub poprawa
dwóch i obniŜenie dwóch

3

obniŜenie jednego lub dwóch wyników bez poprawy wyników
innej próby

2

obniŜenie wyników trzech prób bez poprawy wyniku czwartej

1

obniŜenie wyników czterech prób

• 1- aktywność na lekcji, pomoc słabszym
• 0 – odmowa wykonania zaliczenia bez podania uzasadnionej przyczyny
21. ZASADY

OCENIANIA
W ZAJĘCIACH :









100 %
95 % - 99 %
90% - 94 %
85 % - 89 %
80 % - 84 %
79% - 75 %
74 % - 69%

ZA

SYSTEMATYCZNOŚĆ

ZAANGAśOWANIE

obecności celujący
bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
dopuszczający plus

 68%- 51%

dopuszczający

 poniŜej 50 %

niedostateczny

22. Oceny na koniec semestru jest średnią waŜoną według wag.












Celujący
Bardzo dobry plus
Bardzo dobry
Dobry plus
Dobry
Dostateczny plus
Dostateczny
Dopuszczający plus
Dopuszczający
Niedostateczny

5,65 – 6
5,5
4,65 – 5
4,5
3,65 – 4
3,5
2,65 – 3
2,5
1,65 – 2
poniŜej 1,65

23. Uczeń, który reprezentował szkołę w zawodach międzyszkolnych wykazał

się postawą godną reprezentanta szkoły i zachowywał się
zgodnie
z zasadami fair play moŜe mieć podwyŜszoną ocenę o jeden stopień na
koniec roku szkolnego. O podwyŜszeniu o ocenę za osiągnięcia sportowe
decyduje komisja w skład której wchodzą nauczyciele wf.
24. Uczeń ma obowiązek zaliczenia wszystkich elementów obejmujących
program nauczania. Do poprawy lub uzupełnienia zaległego sprawdzianu
uczeń przystępuje w terminie poprawkowym wyznaczonym przez

nauczyciela. JeŜeli uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim, ma obowiązek
zgłosić się do nauczyciela w terminie do dwóch tygodni po nieobecności. Po
upływie tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
25. JeŜeli uczeń poprawi ocenę ze sprawdzianu to do wagi bierze się tylko
poprawioną ocenę.
26. Uczeń, który trzykrotnie nie przystąpił do sprawdzianów otrzymuje ocenę
niedostateczną, podczas poprawkowych zaliczeń ma prawo ostatecznie do
jednej poprawkowej próby.
27. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niŜ

28.

29.
30.

31.

50 % (mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze)
otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną , najpóźniej na miesiąc przed
wystawieniem
oceny
semestralnej
lub
rocznej.
Przekroczenie
dopuszczalnego limitu 30% obecności i uczestnictwa w zajęciach jest
odnotowane w dzienniku jako zagroŜenie oceną niedostateczną. JeŜeli
uczeń uzyska na koniec semestru lub roku powyŜej 50 % obecności ocena
cząstkowa niedostateczna zostaje anulowana.
Nauczyciel wf moŜe wyrazić zgodę na odpracowanie zaległości na lekcji wf z
inną grupą. Uczeń moŜe uczestniczyć w takich zajęciach tylko przed lub po
swoich lekcjach. Uczeń bierze czynny udział w zajęciach grupy, po zajęciach
odbiera potwierdzenie odbycia zajęć w dzienniczku ucznia.
Nauczyciel prowadzący zajęcia musi wyrazić zgodę na odrabianie zajęć.
Na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru , uczeń nie ma
moŜliwości odrobienia nieobecności.
Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niŜ
50 % (mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze)
otrzymuje ocenę niedostateczną bez względu na otrzymane oceny ze
sprawdzianów praktycznych.
JeŜeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z wychowania fizycznego :

 Uczeń który jest zdolny do ćwiczeń ma odrobić zajęcia wf do uzyskania 50 %
ćwiczeń. Po spełnieniu tego warunku zalicza poszczególne sprawdziany z
danego semestru. WykaŜe się wiedzą teoretyczną dotyczącą zaliczanych
elementów i dyscyplin.
 Uczeń który nie dostarczył zwolnienia z wychowania fizycznego w terminie,
pisze pisemną pracę o tematyce sportowej na temat uzgodniony
z nauczycielem. Prezentacja pracy odbywa się przed swoją klasą
i nauczycielem, lub
uczeń będzie uczestniczył w organizacji imprez
sportowych na terenie szkoły.

