
KONTRAKT 
 

z zajęć wychowania fizycznego pomiędzy 
nauczycielem  a  uczniem szkoły podstawowej. 

 

1. Ocena ucznia opiera się na całorocznej jego obserwacji, wkładu pracy i osiągnięć zgodnie z 
systemem oceny z wychowania fizycznego 

2. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez rodziców na okres do 
jednego tygodnia, a powyżej jednego tygodnia obowiązuje zwolnienie lekarskie.  
 Uczeń, który ma długotrwałe zwolnienie lekarskie może być   zwolniony z lekcji, jeżeli jest to 
jego pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji 
oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność. Zgody udziela 
dyrektor szkoły. 

3. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji  w dniu, którego dotyczą 
(niedyspozycja zgłaszana jest ustnie lub pisemnie na zbiórce). 

4. Uczeń do każdej lekcji powinien być przygotowany tzn. posiadać strój gimnastyczny: obuwie 
sportowe na podeszwie halowej, czystą, białą koszulkę, spodenki granatowe lub czarne przed 
kolano, skarpetki, stój dla dziewczynek na basen jednoczęściowy, czepek oraz chłopcy 
spodenki kąpielowe, klapki. Jak również zdjęcie zegarków, pierścionków, kolczyków, 
łańcuszków, ozdób na rękach oraz spięte włosy.  

      W przypadku lekcji odbywającej się na powietrzu uczeń powinien posiadać strój odpowiedni 
do warunków atmosferycznych (dres, czapka, szalik, rękawiczki itp.) 

5.  Ocena roczna i semestralna ucznia składa się z wystawionych przez  nauczyciela ocen 
bieżących ( patrz WSO i PSO). 

6.  Elementy oceny ucznia wyrażone za pomocą plusów (+): 
 - udział w rozgrywkach szkolnych, 
 - udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych, 
 - pomoc przy organizowaniu zawodów sportowych, 
 - aktywna praca na zajęciach. 
7. Uczeń może być ukarany minusem (-) w przepadku: 
 - braku stroju sportowego, 
 - negatywnego stosunku do przedmiotu, 
 - nieodpowiedniej kultury osobistej, 
 - niestosowania zasad  higieny osobistej, 
 - braku dyscypliny, 
 - spóźnienia na zajęcia powyżej 5 minut. 
 8. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za zgromadzenie 3 (trzech) plusów,  
 natomiast ocenę niedostateczną za 3 (trzech) minusów. 

     9. Uczeń obowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia. 
  10.  Kryteria na poszczególną ocenę ustala nauczyciel  

 Konieczna jest indywidualizacja oceny poszczególnych cech motorycznych oraz uwzględnienie 
wkładu pracy i zaangażowania ucznia w proces dydaktyczny. 

11. Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów program nauczania. Na 
uzupełnienie lub poprawę danego elementu uczeń ma dwa tygodnie. Jeżeli uczeń przebywał 
na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od daty jego zakończenia (upłynięcia). Po 
upływie tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje ocenę 
niedostateczną. 

12.  Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela. 
13.  Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i ład i porządek w szatniach. 


