
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Brzozie.

OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach
publicznych 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  standardów  wymagań  będących  podstawą
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w
Brzozie

Analizy dostarczonych orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych dotyczących uczniów kl.
IV – VIII.

Przedstawiony  poniżej  sposób  oceniania,  umożliwia  każdemu  uczniowi,  który  wykaże  się
zaangażowaniem i dobrą wolą, uzyskanie wysokiej oceny. Poziom sprawności fizycznej i umiejętności nie
mają decydującego znaczenia.

Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie trzech elementów:

1. Postawa wobec przedmiotu – jest to ocena obowiązkowa na podstawie której wystawia się ocenę
śródroczną i roczną (drugi element może ją zmienić o jeden stopień).

2. Realizacja  programu  nauczania  –  ocena  obowiązkowa  (wiadomości,  sprawność  fizyczna,
umiejętności).

3. Zaangażowanie poza lekcjami wychowania fizycznego – ocena nadobowiązkowa (może podwyższyć
ocenę za dwa pierwsze elementy o jeden stopień).

Szczegółowe kryteria za poszczególne elementy:

1. Postawa wobec przedmiotu:

o frekwencja,

o przygotowanie do zajęć (strój, higiena stroju i ciała),

o aktywność  na  zajęciach  (wyrabianie  samokontroli,  współpraca  z  innymi,  udział  w

dyskusjach, sumienność, współzawodnictwo).

Za  właściwą  postawę  uczeń  otrzymuje  „+”,  za  niewłaściwą  (brak  stroju,  nieusprawiedliwiona
nieobecność, brak aktywności na lekcji) uczeń otrzymuje „-”. Dopuszczalna liczba minusów ograniczająca
możliwość uzyskania odpowiedniej oceny za postawę to:

bdb – max 4x

db – 5x

dst – 6x



dop – 7– 9x

ndst – 10 – 16x

ndst – 17 – 26x (bez możliwości poprawy przy uwzględnieniu pozostałych elementów)

Obowiązujący strój to biała koszulka, krótkie spodenki, obuwie sportowe z jasną podeszwą. Podczas
wyjść na zewnątrz uczeń może mieć ubrany dres i dowolne obuwie sportowe przeznaczone tylko na zajęcia
wychowania  fizycznego.  Zabrania  się  noszenia  podczas  zajęć  wszelkich  ozdób  (kolczyki,  naszyjniki,
bransoletki, itp.)

2. Realizacja programu nauczania.

      Ocena wynika z osiągnięć z poszczególnych dyscyplin, dokładności wykonania zadania i poziomu
zdobytej wiedzy oraz przewidzianych w okresie/roku sprawdzianów, testów,. Ocenianiu podlega postęp w
opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi
możliwościami i predyspozycjami .  

3. Zaangażowanie poza lekcjami wychowania fizycznego.

Ocenie  podlega  poziom  tej  aktywności,  np.  reprezentowanie  szkoły  na  zawodach  nie  musi
automatycznie oznaczać wystawienia oceny celującej.

Ustalenia związane z nieodpowiednim zachowaniem na zajęciach.

W przypadku złego zachowania  na lekcji  uczeń otrzymuje  uwagę słowną,  gdy to nie  przyniesie
poprawy,  nauczyciel  dokonuje  wpisu  punktów  ujemnych  zgodnie  z  Punktowym  Systemem  Oceniania
zachowania. Przy braku pozytywnej reakcji następuje wykluczenie ucznia z udziału w lekcji (siedzenia na
ławce, przebywanie w czytelni, itp.) 

Sposób wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.

Uzyskaną  ocenę  za  postawę  wobec  przedmiotu  porównuje  się  z  oceną  za  realizację  programu
nauczania i , pamiętając o zasadzie zmiany o jeden stopień, ustala się ocenę okresową. Ocena roczna jest
wypadkową ocen za dwa okresy.

Klasyfikacja śródroczna i końcowa.

1. Uczeń może być nieklasyfikowany,  jeżeli  brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionych  nieobecności  może  zdawać  egzamin
klasyfikacyjny zgodnie z założeniami szkolnego systemu oceniania.

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.

W uzasadnionych  przypadkach uczeń może być  zwolniony z zajęć na okres dłuższy niż  30 dni.
Decyzję  o  zwolnieniu  ucznia  podejmuje  dyrektor  szkoły  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych
możliwościach  uczestniczenia  w  tych  zajęciach,  wydanej  przez  lekarza,  poradnię  psychologiczno  –
pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentach
wpisuje się „zwolniony”.



Tryb i warunki odwołania się od proponowanej przez nauczyciela oceny rocznej.

Uczeń ma prawo do składania odwołania od przewidywanej oceny rocznej/końcowej, gdy jego zdaniem
lub jego rodziców jest zaniżona. Odwołanie musi mieć formę pisemną z uzasadnieniem i kierowane jest
do dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną.

Warunki odwołania określa § 63 Statutu szkoły.

Zasady pracy z uczniem z dysfunkcjami.

Dysfunkcje  nie  zwalniają  ucznia  z  obowiązku  opanowania  materiału  przewidzianego  podstawą
programową,  uczeń  dyslektyczny  podlega  w  większości  tym  samym  kryteriom i  formom oceniania  co
pozostali uczniowie. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia.

Zasady pracy z uczniem zdolnym.

1. Udział uczniów w zawodach sportowych.

2. Praca w dodatkowych zajęciach sportowych.

3. Pomoc koleżeńska.

4. Wykonywanie dodatkowych zadań.

5. Indywidualny program wg odrębnych zasad.
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