
OCENIANIE W KLASACH IV – VII 
ROK SZKOLNY  2017/ 2018 

1. Punktacja wykonywanych zadań: 

 zaliczenie poszczególnych elementów  sprawności fizycznej:  0 - 10 pkt 

 aktywność na lekcji:     0 – 10 pkt 

 prowadzenie rozgrzewek (1x w roku)    0 – 10 pkt 

 ocena na szóstkę      10% bazy 
 

2.  Nieprzygotowanie do zajęć  

  brak stroju gimnastycznego:     - 1% 

 brak części stroju gimnastycznego:   - 0,25%  
3.  Bonus nauczycielski:      3% rocznie 
4. Bonus za pilność i sumienność:     4% (2 x 2%) 

 Bonus jest przyznawany, jeżeli uczeń w okresie rozliczeniowym nie przekroczył liczby 
dopuszczalnych nieprzygotowań w semestrze. 

5. Prace dodatkowe:        4% rocznie 

 starty w zawodach sportowych  – reprezentowanie szkoły 

 trenowanie w klubie sportowym  jest traktowane jak zadania na 6-tkę z innych przedmiotów 
:       

 rekreacja sportowa  
 

6. Poprawa niezaliczonego sprawdzianu – nastąpi po umówieniu się z nauczycielem wf  
w najbliższym możliwym terminie w zależności od warunków atmosferycznych lub stanu sali 

gimnastycznej; 
7. Obowiązkowo poprawiamy jedynie sprawdzian zaliczony na 40%. Uczeń za poprawę sprawdzianu 

otrzymuje średnią  dwóch ocen. Dotyczy to również poprawiania sprawdzianów, z których 
otrzymało się wyższą ocenę. 

 
WYMAGANIA 

 
1. W waszej szafce musi się znaleźć miejsce na judogę, dres, skarpetki  

i obuwie sportowe. 
2. Na wf przebieracie się w czasie przerwy!!!  
3. Zwolnienie z wf  wypisuje rodzic(w dzienniczku), a w przypadku zwolnienia dłuższego niż tydzień - 

lekarz.  
4. Na zajęcia na rolkach musicie mieć obowiązkowo kask, zalecamy również zakup ochraniaczy na 

kolana, nadgarstki i łokcie. 
5. Jeśli przed zajęciami wf źle się czujecie, powinniście powiadomić nauczyciela i udać się do 

pielęgniarki szkolnej (która udzieli pomocy i powiadomi rodziców). 
6. Dbajcie o higienę osobistą, a tym samym roztaczajcie wokół siebie tylko!!! przyjemne zapachy- 

dlatego nigdy nie zapominajcie o tym, by po wf zmienić strój na ubranie „cywilne”. Długie włosy 
związujecie gumką, a paznokcie obcinajcie na krótko. 

7. PAMIĘTAJCIE – do sali gimnastycznej wchodzimy bez obuwia – wasze stopy mają być czyste!!! – a 
więc przed salę gimnastyczną przychodzimy w obuwiu. 

8. W  piątek  zabieracie strój sportowy do prania (a w poniedziałek przynosicie czyste do szkoły). 
Nauczyciele WF 


