
WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY OCENIANIA 
WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE I PROGRAMOWE
Szczegółowe warunki  i  sposób oceniania  wewnątrzszkolnego określa  statut  szkoły,  z  uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  oceniania,  klasyfikowania  
i   promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1534). Wymagania  zgodne są  
z  WZO  i  podstawą  programową  z  wychowania  fizycznego.  Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego
informują  uczniów oraz  ich  rodziców o  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej.

PODSTAWY WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA – WYCHOWANIE FIZYCZNE

* Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a ponadto na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

* Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz WZO,
 co potwierdza wpisem do dziennika lekcyjnego, a uczniowie potwierdzają podpisem na przygotowanej liście.

* WZO i wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu uczniów i rodziców przez cały rok szkolny na tablicy
informacyjnej przy gabinecie nauczycieli WF- go oraz na stronie internetowej szkoły o czym są powiadomieni
na pierwszym zebraniu przez wychowawcę klasy.

* Uczeń w ciągu całego roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego 
indywidualnymi możliwościami.



* Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność
udziału ucznia na zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej. 

* Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną biorąc pod uwagę oceny z poszczególnych obszarów.

* Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej 
na półrocze lub na koniec roku szkolnego.

* Trenowanie w klubie sportowym nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej na półrocze lub
 na koniec roku szkolnego.

*  Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli  brak jest  podstaw do ustalenia  oceny śródrocznej  lub rocznej  z
powodu nieobecności na zajęciach (również usprawiedliwionej) przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

* Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani 
     o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.

* W przypadku uzyskania oceny śródrocznej/rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje prawo do egzaminu
poprawkowego na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r.

* W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję 
     o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  
wykonywania  przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  
    wpisuje się „zwolniony(a)”.



* Uczeń posiadający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji, a w szczególnych 
przypadkach gdy lekcje są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego 
obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów złożonego w sekretariacie 
szkoły i po uzyskaniu zgody przez dyrektora szkoły.

* Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  stosownej  poradni   specjalistycznej  obniżyć
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty  rozwojowe,  uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom  edukacyjnym  wynikającym  z  programu
nauczania.

* Wszystkie dokumenty dotyczące WZO lub z nimi związane przechowuje nauczyciel przez cały rok szkolny 
     i udostępnia uczniom oraz rodzicom do wglądu na żądanie.

* W sytuacjach spornych nie uregulowanych poprzez WZO z wychowania fizycznego oraz wewnątrzszkolnych
zasad oceniania, obowiązują decyzje, które podejmują zainteresowane strony po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

* Uczeń ma prawo poprawić ocenę z wychowania fizycznego!



Obszary podlegające ocenianiu:

Obszar - Systematyczność Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu 
wychowania fizycznego. Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do systematycznego 
podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dopuszczalny jest pewien procent nieobecności 
spowodowanej sytuacją losową. Uczeń na każdej lekcji ma odnotowywane, czy w niej czynnie uczestniczy, czy 
posiada odpowiedni strój. Zwolnienia od rodzica lub lekarza i nieobecności są również zaznaczane.
Strój sportowy - Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego stroju 
sportowego. Uczniowie z długimi włosami muszą mieć je spięte gumką. Na lekcji obowiązuje CAŁKOWITY zakaz 
biżuterii. Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, spóźnienia i ucieczki
nauczyciel zaznacza w swoim zeszycie – waga oceny „4”

Obszar - Aktywność Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy 
pomocy znaków (+) i (-). 
 Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych uwzględnia:
Plusy (+) uczniowie otrzymują za: przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywania ćwiczeń w 
sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, pełnienie roli 
kapitana zespołu, grupowego czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje i 
innych, przestrzeganie regulaminów i zasad bhp oraz zasady fair play, poszanowanie mienia szkolnego, 
obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych. 
Minusy (-) uczniowie otrzymują za niechętny i negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach za w/w elementy 
– waga oceny „5”

Obszar - Umiejętności Ruchowe : oceniana będzie technika wykonania elementów gier zespołowych, 
gimnastycznych, tanecznych i innych. – waga oceny „1”
Inne: oceniane  będzie  umiejętność  prowadzenia  rozgrzewki,  sędziowania,  organizacji  zawodów,  imprez  itp.
 – waga oceny „3”.



Obszar - Wiadomości – Ocenie podlegają:

- wiadomości  związane  z  prowadzeniem  zdrowego  stylu  życia  czyli  zasadami  funkcjonowania  organizmu,
regeneracji sił, czynnym odpoczynkiem, postawą ciała, kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia

- podstawowe przepisy gier zespołowych i rekreacyjnych

- wiadomości  na  temat  wykorzystania  przyborów  i  przyrządów,  bazy  sportowej  oraz  bezpieczeństwa  w
aktywności fizycznej.

- wiadomości  dotyczące  organizowania  i  sędziowania  zawodów  sportowych,  imprez  rekreacyjnych  i
turystycznych,  przygotowanie  miejsca  zajęć  ruchowych,  przeprowadzenie  rozgrzewki,  inwencja  w
organizowaniu gier i zabaw oraz w doborze ćwiczeń – waga oceny „2”

Obszar - Aktywność dodatkowa
 Za reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
 Za  zdobycie  punktowanego  miejsca  w  zawodach  gminnych,  powiatowych,  strefowych,  wojewódzkich  i

ogólnopolskich otrzymuje ocenę  celującą.
 Za uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych potwierdzonych zaświadczeniem otrzymuje

ocenę bardzo dobrą – waga oceny „3”



WZO – uczeń otrzymuje średnią ocenę z 4 lub 5 obszarów: 

1. Systematyczność – w skład której wchodzą: ilość nieobecności, niećwiczenia, braki stroju, spóźnienia,   –jedna ocena 
podsumowująca w każdym miesiącu.

2. Aktywność -  aktywny udział na lekcji  – jedna podsumowująca ocena w semestrze

3. Umiejętności ruchowe i inne  - średnia z uzyskanych ocen bieżących.

4. Wiadomości -  - jedna podsumowująca ocena w semestrze.

5. Aktywność dodatkowa  – jedna ocena w semestrze. 

Ocena semestralna lub końcowa jest wypadkową oceną z tych 4 lub 5 obszarów. 
5 obszar dotyczyć będzie tylko ucznia, który reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub podejmie

się zdań dodatkowych. 
Udział w zawodach NIE JEST PODSTAWĄ do wystawienia oceny celującej na semestr lub

koniec roku szkolnego!

Poprawianie ocen bieżących z obszaru umiejętności może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali
podobne treści programowe, tj., gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki lokalowo–sprzętowe (np. poprawienie

oceny wymaga ponownego rozstawienia odpowiedniego specjalistycznego sprzętu).

Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego.

Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny.

Daną ocenę można poprawić tylko jeden raz.

Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny.




