Agnieszka Przerada
Paweł Dudek
Piotr Strzałkowski

Przedmiotowe Ocenianie
z wychowania fizycznego dla klas IV - VIII
Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu
Przedmiot wychowanie fizyczne jest w klasach IV-VIII SP w wymiarze czterech godzin tygodniowo.
W każdym semestrze ocenie podlegają następujące elementy składowe:
I. Frekwencja (uczestnictwo w zajęciach)
1. O zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego przepisy przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan
zdrowia ucznia:
a. możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego; podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może
wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania
fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten
jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
b. Możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas).
Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w
zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii.
W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich
oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej,
rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego
przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczane w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami
lekcyjnymi.
Rodzice ucznia mogą wystąpić z podaniem do dyrektora szkoły, z prośbą o zwolnienie z obecności na zajęciach
wf z powodu przewlekłej choroby, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w
czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Rodzic ma prawo zwolnić dziecko z ćwiczeń z pojedynczej lekcji wychowania fizycznego z podaniem
przyczyny (w formie pisemnej lub przez dziennik elektroniczny). W przypadku powtarzających się zwolnień
tego typu, konieczna jest konsultacja z dyrektorem szkoły, nauczycielem wychowania fizycznego i lekarzem.
II. Postawa (stosunek ucznia wobec przedmiotu)
1. Uczeń jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, gdy:
a. posiada odpowiedni, czysty strój sportowy, przeznaczony tylko do ćwiczeń,
b. na strój sportowy składają się: krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, skarpetki, obuwie sportowe –
trampki, adidasy, tenisówki, czyste o gumowej podeszwie i zmienne! (przeznaczone tylko do ćwiczeń na sali
gimnastycznej) ,
c. za brak stroju bez usprawiedliwienia uczeń otrzymuje wpis nieprzygotowanie,
d. brak obuwia sportowego lub całego stroju eliminuje z czynnego uczestnictwa w zajęciach,
e. uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwukrotnie w semestrze, bez żadnych konsekwencji,
f. za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, każda taka ocena skutkuje
obniżeniem oceny końcowej, (waga 2)
g. w okresie jesienno-zimowym i zimowo – wiosennym uczeń może ćwiczyć w cieplejszym okryciu typu
spodnie dresowe lub leginsy bluza dresowa,
h. zobowiązuje się uczniów do noszenia fryzur nie przeszkadzających w aktywności fizycznej (spięte włosy) ze
względu na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych oraz higienę,

i. biżuterię, zegarek, łańcuszki i okulary należy zdjąć (w/w przedmioty zostawić w szatni)
j. uczennice w czasie niedyspozycji powinny być przygotowane do zajęć.
k. paznokcie uczniowie powinni mieć krótkie, czyste i zadbane.
III. Aktywność ( zaangażowanie ).
Funkcją aktywności jest wdrażanie do podejmowania maksymalnego wysiłku, inicjatywy i samodzielności,
samokontroli i samooceny. Ocenie podlega indywidualny wkład aktywności fizycznej ucznia – wysiłek włożony
w wykonanie zadania ruchowego oraz umiejętność współdziałania z partnerem i współpracy w zespole.
Uczniowie oceniani są plusami bądź minusami oraz dodatkowo ocenami cząstkowymi.
1. Plusy „ + „ :
a. Przestrzeganie zasad fair play, pomoc uczniom słabszym
b. Wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości
c. Inwencję twórczą
d. Aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji
e. Duży zasób wiedzy i umiejętności
f. Zdyscyplinowanie
g. Udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
h. Wykonywanie dodatkowych prac i zadań zaproponowanych przez nauczyciela
2. Minusy „ – „ :
a. Przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach
b. Za brak dyscypliny
c. Samowolne wykonywanie ćwiczeń bez polecenia
d. Niszczenie sprzętu sportowego
e. Wchodzenie na salę gimnastyczną bez opiekuna
f. Żucie gumy na lekcji
g. Wulgarne słownictwo
h. Lekceważący stosunek do kolegów i nauczyciela
3. Cząstkowa ocena celująca:
a. Jednorazowo za systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły
b. Jednorazowo za przynależność do klubu sportowego poparte zaświadczeniem trenera z zaznaczeniem
systematycznego udziału w treningach / zajęciach oraz podania informacji o osiągnięciach, sukcesach podczas
zawodów.
c. Za każdy udział w zawodach sportowych (biorąc pod uwagę rangę, zasięg i osiągnięty wynik)
4. Cząstkowa ocena bardzo dobra:
a. Za wyróżniające na tle klasy osiągnięcia ucznia podczas lekcji
b. Za przygotowanie materiałów na określony temat wskazany przez nauczyciela .
IV. Postęp sprawności i umiejętności ruchowych
Obszar ten ma na celu wdrożenie ucznia do kształtowania umiejętności z różnych form sportowo –
rekreacyjnych oraz wyboru sportu całego życia.

Ocenie podlegać będzie prawidłowa technika, estetyka i płynność ruchu wykonywanego ćwiczenia lub zadania
ruchowego.
V. Wiadomości
1. Uczeń może otrzymać ocenę za:
a. Właściwe przeprowadzenie rozgrzewki poprzez samodzielny dobór ćwiczeń wszechstronnie
przygotowujących do wysiłku fizycznego
b. Systematykę i nazewnictwo ćwiczeń, znajomość pozycji wyjściowych do ćwiczeń
c. Znajomość przepisów gier sportowych, konkurencji lekkoatletycznych oraz zabaw
d. Znajomość historii sportu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć Polaków
e. Znajomość aktualnych wydarzeń sportowych
f. Znajomość zasad zdrowego stylu życia
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Jeżeli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z opinią o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń –
może wykazać się innymi kompetencjami, np. organizacyjnymi lub wiadomościami – zgodnie z zasadą
indywidualizacji.
Skala ocen :
1 – niedostateczny
2 – dopuszczający
3 – dostateczny
4 – dobry
5 – bardzo dobry
6 - celujący
Ocenianie ma na celu:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie.
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się.
4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej, szczegółowej informacji o postępach, trudnościach,
specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

