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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

I.  Na lekcjach wychowania fizycznego ocenie podlega: 

1.Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, 

powierzonych ról i zadań. 

2. Przygotowanie się do zajęć (strój sportowy). 

3. Postawa, aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji wychowania   

fizycznego (w tym m.in. przestrzeganie zasady fair play, przestrzeganie 

regulaminu sali gimnastycznej i korzystania ze sprzętu sportowego, 

stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania 

ćwiczeń). 

Systematyczna i aktywna praca na lekcji wychowania fizycznego. 

5.Postępy w opanowaniu umiejętności ruchowych w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych. 

 

II. Zasady oceniania. 

1. Na ocenę śródroczną i końcoworoczną składa się :  

 wysiłek fizyczny wkładany przez ucznia, 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

 oraz jego zaangażowanie. 

2. Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o 

przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu 

 (z miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku oceny 

niedostatecznej). 

3. Informacja ta jest umieszczana w dzienniki elektronicznym. 

4. Na początku roku szkolnego (semestru) nauczyciele wychowania 

fizycznego informują uczniów o ogólnych wymaganiach 

edukacyjnych i kryteriach oceniania z wychowania fizycznego. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów 

prawnych). 

6. Opanowane umiejętności ucznia oceniane są poprzez 

przeprowadzenie przez nauczyciela zadań kontrolnych 

(sprawdzian), które pozwalają na ustalenie poziomu opanowania 

danych umiejętności ruchowych ucznia. 

7. Uczeń ze sprawdzianów praktycznych może uzyskać następujące 

oceny: 1, 2, 3, 4, 5, i 6. 

8. Nie wystawia się oceny niedostatecznej za próby sprawności 

fizycznej z wyjątkiem sytuacji, w której uczeń nie podejmuje się 
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wykonania próby lub rezygnuje z niej w trakcie i nie ma to związku 

z jego złym samopoczuciem psychofizycznym lub urazem. 

9. Uczeń ma możliwość poprawy oceny w ciągu 2 tygodni. 

10. Wiadomości dotyczące edukacji zdrowotnej będą realizowane i 

przekazywane przez nauczyciela wychowania fizycznego za 

pomocą różnych form oraz prezentacji multimedialnych, a także 

projektów edukacyjnych wykonywanych przez uczniów. 

11.  Jeżeli z przyczyn losowych (np. zwolnienie lekarskie) uczeń nie 

może podejść do sprawdzianu, ma możliwość ustalenia 

dodatkowego terminu zaliczenia z nauczycielem prowadzącym. 

12. Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi 

wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte i 

obecne choroby, urazy). 

13. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za 

osiągnięcia sportowe ucznia w dodatkowych zajęciach  

pozalekcyjnych( w klubach sportowych).  

Osiągnięcia ucznia muszą być potwierdzone zaświadczeniem 

pisemnym z klubu ( miejsca I-VI w rozgrywkach na poziomach 

wojewódzkim  i wyższych) . Podniesienie oceny z wychowania 

fizycznego na koniec I semestru lub roku szkolnego może być tylko 

o jeden stopień za osiągniecia pozaszkolne. 

14.  Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego 

decyzją administracyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii 

(Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.). 

15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres 

uniemożliwiający wystawienie oceny semestralnej lub 

klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel 

wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” 

(Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r.). 

16.  Zwolnienie dziecka przez rodzica z lekcji wychowania fizycznego 

musi być dostarczone w formie pisemnej przed lekcją  lub 

elektronicznej na Librusie do godziny 8 rano w  dniu,  w którym 

dziecko ma być zwolnione z ćwiczeń. W sytuacji nagłej  (uczeń źle 

się poczuł podczas pobytu w szkole, niedyspozycja dziewcząt, itp.) 

uczeń może być zwolniony po konsultacji telefonicznej z rodzicem. 

17. W trakcie jednego semestru uczeń możne być trzykrotnie 

nieprzygotowany. Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić na 

początku lekcji nauczycielowi, który pisemnie je udokumentuje. 

Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 


