
 
WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY OCENIANIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu 

 

Zasady ogólne 

Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych   (Dz. U.  poz. 

843). 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. O postępach ucznia rodzice są systematycznie informowani na zebraniach. 

 

5.  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. 

 

6. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

powinni być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem. 

 

7. W przypadku uzyskania oceny rocznej/śródrocznej niedostatecznej uczniowi 

przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Statucie. 

 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być CZĘŚCIOWO ZWOLNIONY z 

wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach z wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu 

ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę lub poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną z podaniem ćwiczeń, których nie może 

wykonywać i przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć z 

wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza 

ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 

 

9. W przypadku częściowego zwolnienia lub otrzymania pisemnej opinii o ograniczonych 

możliwościach ze stosownej poradni  specjalistycznej nauczyciel jest zobowiązany dostosować 



wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości. 

10.  Uczeń może być CAŁKOWICIE ZWOLNIONY z realizacji zajęć z wychowania 

fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach z WF-GO, 

przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia z WF-GO i 

przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć z WF-

GO uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie 

podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

11. Nie ma podstaw prawnych do zwalniania z zajęć WF-GO w oparciu o dokument 

wystawiony przez RODZICÓW (opiekunów prawnych) lub samego ucznia. Nie ma również 

podstaw do zwolnienia ucznia z zajęć WF-GO z powodu braku stroju. Przygotowanie do 

określonych lekcji, w tym zajęć z WF-GO należy do zadań ucznia. 

12. Uczeń , który posiada zwolnienie od rodzica lub od lekarza z powodu chwilowej 

niedyspozycji lub przebytej choroby, ma obowiązek przebywać na tych zajęciach i 

realizować zadania teoretyczne oraz pomagać w organizacji lekcji: mierzy czas meczu, 

rozdaje szarfy, układa sprzęt sportowy, itp.. 

13. Zwolnienie z czynnego udziału w lekcji przez rodzica musi być zgłoszone 

nauczycielowi przed lekcją, której dotyczy. W razie braku takiej informacji uczeń 

otrzymuje NP.  Usprawiedliwienia po tym czasie nie są brane pod uwagę. 

14. Wszystkie dokumenty dotyczące PZO lub z nimi związane są do wglądu dla uczniów i 

rodziców przez cały rok szkolny  u nauczyciela wychowania fizycznego. 

15. W sytuacjach spornych nie uregulowanych poprzez PZO z WF-go oraz 

wewnątrzszkolne zasady oceniania, obowiązują decyzje, które podejmują zainteresowane strony 

po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W ODNIESIENIU DO WYCHOWANIA  

FIZYCZNEGO OKREŚLA: 

 

I. Obszary oceniania 

II. Przedmiot oceny w każdym obszarze 

III. Szczegółowe kryteria oceny w każdym obszarze 

IV. Sposób przejścia od ocen bieżących do oceny śródrocznej i rocznej 

 

Wytyczone obszary oceniania eksponują wysiłek ucznia oraz uwzględniają zdefiniowane w podstawie 

programowej WF-go umiejętności i wiadomości. Ocena śródroczna i roczna będzie formułowana na 

podstawie ocen końcowych z wytyczonych obszarów oceniania. 

 

I OBSZARY OCENIANIA 

 

1. PODSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA 



 

1.1 Uczestnictwo i przygotowanie do lekcji –SYSTEMATYCZNOŚĆ- (S)- waga 5 

1.2. Aktywność i zaangażowanie podczas  lekcji – POSTAWA – (P) – waga 6 

1.3. Umiejętności indywidualne ruchowe i organizacyjne – UMIEJĘTNOŚCI – (U) – waga 4 

1.4. Wiedza – WIADOMOŚCI  – (W) – waga 4 

 

 

 

2. DODATKOWY OBSZAR OCENIANIA – AKTYWNOŚĆ DODATKOWA- AD – waga 3 

 

2.1. Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, aktywność pozalekcyjna i wybitne osiągnięcia 

sportowe. 

2.2 Udokumentowana pozaszkolna aktywność sportowa i związane z nią osiągnięcia 

2.3. Działania na rzecz kultury fizycznej w szkole lub/i poza nią (pomoc przy zawodach, festynach, 

gazetki szkolne itp.) 

Uwaga: uczeń który nie spełnia dodatkowego obszaru oceniania, będzie oceniany tylko z podstawowych 

obszarów 

 

II SPOSÓB OCENIANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ 

• Zgodnie z WZO wg. Skali ocen 1-6 

• Graficznie za pomocą (+) i (-) 

• Słownie 
 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA: 
 

 OBSZARY/KRYTERIA 
OCENIANIA 

ILOŚĆ OCEN 

1. 

Ocena za uczestnictwo i przygotowanie do każdej 

lekcji wf-go 
 

(SYSTEMATYCZNOŚĆ)  - (S) 

(4/5 w semestrze) 
Uczeń co miesiąc wypracuje sobie ocenę, która będzie 

wynikała z tabeli frekwencji 

2. 

Praca, zaangażowanie i nastawienie wobec 

przedmiotu  kultury fizycznej 
 

(POSTAWA) – (P) 

(4/5w semestrze) 
Uczeń co miesiąc otrzyma ocenę, za pracę i postawę na 

lekcjach na podstawie obserwacji przez nauczyciela 

3. 
Ocena za indywidualne umiejętności ruchowe i inne 

 

(UMIEJĘTNOŚCI) – (U) 

 

W zależności od zadań kontrolno – oceniających 

4. 
Ocena za wiadomości o KF- 

(w formie określonej przez nauczyciela) 
 

  (WIADOMOŚCI) – (W) 

(max 4 x w semestrze) 

5. 

Ocena za udział w zawodach sportowych, 

potwierdzone osiągnięcia  i aktywność pozalekcyjna 

oraz prace na rzecz kultury fizycznej w szkole i poza 

nią 
 

(DODATKOWA  AKTYWNOŚĆ) – (AD) 

1 ocena za każdorazowy udział. 
BDB- za zawody na poziomie strefy 

CEL- za awans do mistrzostw Wrocławia, dzielnicowe 
i wyżej), 

 

BDB lub CEL za działania na rzecz KF 

 



 

 

 

 

III SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY W KAŻDYM OBSZARZE 
 

1. OCENA ZA UCZESTNICTWO I PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI  
 

2. (SYSTEMATYCZNOŚĆ) – WAGA- (5) 
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. 

   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. 

 

1.1 PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI  (strój sportowy) 

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego stroju sportowego 

tj. ( biała koszulka, sportowe spodenki, getry, dres ,białe skarpetki i sportowe  obuwie sznurowane lub 

na rzepy). Uczniowie z długimi włosami muszą mieć je spięte gumką. Na lekcjach WF-go jest całkowity 

zakaz noszenia biżuterii. Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego 

obuwia, spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza. 

 

2. OCENA  ZA  AKTYWNOŚĆ I PRACĘ NA LEKCJI  (POSTAWA) – WAGA –(6) 

 

  Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego może być zaznaczana  przy pomocy (+) i (-). 

     Wystawiając ocenę z tego obszaru nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia i jego 

zaangażowanie  w danym  miesiącu. 

 

 Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych uwzględnia: 

 

PLUSY (+) uczniowie mogą otrzymać za: przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, 

wykonywania ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, 

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie lub prowadzenie części lekcji, 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 zajęć z uwzględnieniem  

w/w elementów. 

  

3. OCENA ZA UMIEJĘTNOŚCI INDYWIDUALNE RUCHOWE I INNE  

(UMIEJĘTNOŚCI) – WAGA 4 

 

3.1. Ruchowe : oceniana będzie technika wykonania elementów gier zespołowych, gimnastycznych, 

tanecznych i innych . 

3.2. Inne: oceniane będzie umiejętność prowadzenia rozgrzewki, sędziowania, organizacji zawodów, 

imprez itp. 



• Jeśli z przyczyn losowych uczeń opuścił zajęcia ze sprawdzianem, ma obowiązek zaliczenia 

go w ciągu 2 tygodni po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Po upływie tego czasu w 

wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę NDST.., a w uzasadnionych 

przypadkach uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu z umiejętności. 

• Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który: odmówił przystąpienia do sprawdzianu 

umiejętności czy wiadomości lub odda pustą kartkę nie odpowiadając na żadne pytanie. 

 

4. OCENA ZA WIADOMOŚCI  (WIADOMOŚCI) – WAGA 4 

 

• Uczeń w każdym semestrze  jest oceniany z wiadomości dotyczących kultury fizycznej zgodnie 

z treściami zawartymi w podstawie programowej dla szkół podstawowych w formie prac, 

testów lub odpowiedzi ustnej. 

• Sprawdziany wiadomości są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem 

• Tematy prac i terminy ich składania podaje nauczyciel na lekcji oraz są one wywieszane na 

tablicy informacyjnej na bloku sportowym 

• Jeżeli uczeń nie odda w wyznaczonym terminie pracy pisemnej otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

• Za wiadomości i prace pisemne uczeń otrzymuje oceny w skali 1-6 

 

MAJĄC NA UWADZE SPECYFIKĘ ZAJĘĆ KAŻDY UCZEŃ MOŻE JEDNORAZOWO 

POPRAWIĆ KAŻDĄ NIEZADOWALAJĄCĄ GO OCENĘ WYŁĄCZNIE ZE 

SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH I WIADOMOŚCI ( W TERMINIE 2 

TYGODNI OD OTRZYMANIA NIEZADOWALAJĄCEJ OCENY  PO UPRZEDNIM USTALENIU Z 

NAUCZYCIELEM TERMINU JEGO WYKONANIA) 

 

5. OCENA ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH I AKTYWNOŚĆ 

POZASZKOLNĄ  -AKTYWNOŚĆ DODATKOWA- WAGA 3 

 

• Za reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych na poziomie dzielnicy uczeń 

otrzymuje każdorazowo ocenę celującą 

• Za uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych potwierdzonych 

zaświadczeniem otrzymuje jednorazowo na każdy semestr ocenę bardzo dobrą a za wybitne 

osiągnięcia potwierdzone dyplomem/medalem ocenę celującą- każdorazowo. 

 

IV SPOSÓB PRZEJŚCIA OD OCEN BIEŻĄCYCH DO OCEN ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH 

 

1. 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-zaangażowanie, a także SYSTEMATYCZNOŚĆ udziału ucznia w 

zajęciach, postawa oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

 

2. Uczeń w trakcie roku szkolnego  oceniany jest z 4 -5 obszarów w każdym miesiącu. 

 



3.  Ocena śródroczna lub roczna jest wystawiana na podstawie zdobytych ocen w danym 

semestrze i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

Uczeń nie może otrzymać oceny celującej półrocznej i rocznej z podstawowych obszarów oceniania. 

 

4. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny celującej na półrocze lub na koniec roku szkolnego. 

 

5. Trenowanie w klubie sportowym nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej na 

semestr lub na koniec roku szkolnego. 

 

6. Uczeń, który nie spełnia podstawowego obszaru oceniania na ocenę bardzo dobrą nie może 

otrzymać oceny celującej śródrocznej i rocznej mimo, iż spełnia dodatkowy obszar oceniania 

na ocenę celującą. 

 

7.  Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna oceny klasyfikacyjnej reguluje 

statut Szkoły. 

 

 


