
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE 

 

Przedmiotowy system ocenienia został opracowany o następujące dokumenty: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z późniejszymi zmianami) w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

2. Podstawę programową. 

3. Wewnątrzszkolny system ocenienia. 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

1. Systematyczność ( przygotowanie do lekcji: strój sportowy zmienny składający się z 

białej koszulki, spodenek oraz zmiennego obuwia, dostosowanego do nawierzchni). 

2. Aktywność (zaangażowanie w pracę na lekcji, współdziałanie w grupie, pomoc w 

rozkładaniu i sprzątaniu sprzętu sportowego, uczestniczenie w zajęciach SKS 

odbywających się na terenie szkoły, wywiązywanie się z dodatkowych zadań 

przydzielonych przez nauczyciela). 

3. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, poprzedzone przygotowaniem na 

zajęciach dodatkowych (SKS). 

4. Sprawdziany umiejętności ruchowych, wiadomości i postęp sprawności fizycznej. 

Ocena odbywa się na podstawie obserwacji ucznia na lekcji. 

SKALA OCEN 

Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 6 zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 

UZGODNIENIA 

1. Każdy uczeń oceniany jest z zasadami sprawiedliwości. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości i 

predyspozycje. 

4. Ocena roczna i semestralna nie jest średnią ważoną. 

5. Uczeń ma prawo odwołać się od każdej oceny i możliwość jej poprawy, do dwóch 

tygodni od dnia wystawienia.  

6. Zwolnieniu lekarskiemu podlega wykonywanie konkretnych ćwiczeń fizycznych, 

wskazanych przez lekarza. Uczeń jest obecny na lekcji, wykonując ćwiczenia 

dostosowane do jego aktualnego stanu zdrowia. 



7. Rodzic może jednorazowo zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z 

powodu niedyspozycji zdrowotnej z uwzględnieniem przyczyny (musi być ono 

przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczy).  

8. Uczeń ma obowiązek poznać i przestrzegać zasad bhp, z którymi został zapoznany na 

pierwszych zajęciach z wychowania fizycznego. Nie stosowanie się do zasad bhp, 

skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania. 

9. W czasie lekcji w sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają 

w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe.  

10. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz 

prowadzący zajęcia nie odpowiadają.  

11. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: tabletów, odtwarzaczy, 

telefonów komórkowych.  

12. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50 % ( 

mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze ) jest nieklasyfikowany.  

13. Uczniowie, niećwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji nauczycielowi.  

14. Uczniów obowiązuje zakaz przebywania na sali gimnastycznej oraz w szatni w czasie 

przerwy bez zgody i opieki nauczyciela.  

15. Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela.  

16. Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach.  

17. Nauczyciele w miarę możliwości na bieżąco wprowadzają oceny oraz braki stroju do 

dziennika elektronicznego. 

18. Uczeń ma obowiązek dostarczyć najszybciej jak to możliwe, do nauczyciela 

prowadzącego, zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie, która w znacznym 

stopniu wpływa na jego aktywność na lekcji.  

 

 

Opracowanie – zespół nauczycieli wychowania fizycznego: 

Damian Kociszewski, Karolina Macuda, Beata Zabłocka 

 


