
Drogi Uczniu! 

Prosimy, zapoznaj się z zasadami, które obowiązują podczas  

zajęć wychowania fizycznego. 

 

1. Systematycznie bądź przygotowany do lekcji – przebieraj się w strój sportowy. W naszej szkole 

obowiązuje biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, dres i obuwie sportowe. 

2. Pamiętaj, że z powodu braku odpowiedniego stroju nie będziesz brał udziału w lekcji. 

 W ciągu semestru 3 razy możesz zgłosić nieprzygotowanie.. Za każde kolejne otrzymasz ocenę 

niedostateczną, co w sposób znaczący będzie miało wpływ na Twoją ocenę końcową. 

3. Wykonuj polecenia nauczyciela, stosuj zasady bezpieczeństwa podczas lekcji i przestrzegaj re-

gulaminów, które obowiązują na obiektach sportowych. 

4. Będziemy oceniać Twoje umiejętności z zakresu programu nauczania, techniki wykonywania 

ćwiczeń, jak również płynność i estetykę ruchu, poziom cech motorycznych., oraz postępy jakie 

czynisz. 

5. Ocenie podlega również Twoja wiedza z zakresu prawidłowej terminologii i przepisów gier. 

6. Bierzemy również pod uwagę Twoje zachowanie i postawę podczas lekcji - aktywność, prze-

strzeganie zasad fair-play, wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, życzliwy 

stosunek do kolegów, szacunek dla rywala, podporządkowanie się decyzji sędziego, i umiejęt-

ność pracy w zespole. 

7. Gdy byłeś nieobecny lub byłeś zwolniony z ćwiczeń a w tym czasie odbył się sprawdzian mu-

sisz go zaliczyć. Masz na to 2 tygodnie. Liczy się również Twoja gotowość do zaliczenia. Po-

rozmawiaj z nami - wspólnie ustalimy termin i formę sprawdzianu. 

8. Możesz poprawić ocenę ze sprawdzianów i testów sprawnościowych na bieżąco. 

9. Pamiętaj, że na ocenę na koniec półrocza pracujesz przez cały semestr. Nie będziesz miał moż-

liwości poprawiania ocen przed samą klasyfikacją. 

10. Za aktywny udział w lekcji, szczególną postawę i zaangażowanie możesz dostać plus (trzy 

plusy - ocena bardzo dobra) i odwrotnie, gdy nie będziesz przestrzegał regulaminów, zasad fair-

play, możesz otrzymać minus (trzy minusy-ocena niedostateczna)  

11.  Bierz udział w zajęciach pozalekcyjnych SKS i reprezentuj szkołę w zawodach międzyszkol-

nych –Twoja dodatkowa aktywność będzie doceniona.  

12. Gdy uprawiasz sport wyczynowo i uzyskujesz znaczące osiągnięcia co najmniej na poziomie 

wojewódzkim, możesz uzyskać wyższą ocenę. Musisz jednak spełniać kryteria oceniania. 
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