
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć,  a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. 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.  

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii.  

4.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się„zwolniony” albo „zwolniona”.  

5.  Rejestr zwolnień prowadzi sekretarz szkoły. Zaświadczenia o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego przechowywane są w 

szkolnym gabinecie lekarskim.  

6.  Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego pozostaje w czasie lekcji pod opieką 

nauczyciela  prowadzącego te zajęcia. W przypadku, gdy lekcja wychowania fizycznego jest 

pierwszą lub ostatnią w dziennym planie zajęć– uczeń zwolniony nie przychodzi na te zajęcia. 

Ocenianie zajęć z wychowania fizycznego: 

7. Każdy uczeń po 10 lekcjach wf-u otrzymuje ocenę cząstkową. Ocena zostaje obniżona, 

jeżeli uczeń ma na swoim koncie zaległości (notowane przez nauczyciela). Na obniżenie 

oceny wpływają:  

- nieobecności nieusprawiedliwione;  

- brak stroju sportowego na zajęciach;  

- nie ćwiczenie nieusprawiedliwione;  

- nieprzestrzeganie zasad BHP (również; noszenie podczas zajęć biżuterii, zegarków, 

kolczyków);  

- nieprzestrzeganie przepisów gier sportowych i zasad fair play;  

- unikanie wykonywania ćwiczeń lub udziału w grze;  

8. Ocenę z wychowania fizycznego wystawia nauczyciel każdorazowo po 10 lekcjach wf-u.  

9. Uczniowie, którzy reprezentują szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych, uczestniczą  

zajęciach sks-u, dodatkowych zajęciach sportowych (siłownia, gry zespołowe, LA, tenis 



stołowy itd.), należą do klubów sportowych na koniec semestru otrzymują dodatkową cenę  

z wagą 3.  

10. Nieobecności spowodowane chorobą ucznia nie wpływają na obniżenie oceny z wf-u. 

11. Wszystkie zaległości po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym, uczeń może odpracować 

na zajęciach dodatkowych organizowanych w ZSŁ.  

 


