
  1 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Nauczyciel: mgr Aurelia Budzińska 

 

Przedmiotowy system oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534). 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej w Pecnej. 

Szczegółowe kryteria systemu oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Ocenia-

nia (WSO) oraz nową podstawą programową z wychowania fizycznego. 

Wystawiana ocena jest związana z treściami nauczania i wynika z realizacji podstawy pro-

gramowej wychowania fizycznego w II etapie kształcenia oraz planu pracy nauczyciela.  

1. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

2. Nauczyciel wystawiając ocenę śródroczną i roczną bierze pod uwagę wszystkie obszary 

oceniania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ucznia wynikających ze stanu 

zdrowia, aktywności, wysiłku wkładanego przez ucznia w usprawnianie się i wywiązy-

wanie się z podejmowanych przez niego zadań oraz powierzanych przez nauczyciela 

ról. 

3. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na ocenę ucznia z przedmiotu są: 

 zaangażowanie, aktywność oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

                się z obowiązków, 

 postępy ucznia oraz jego psychofizyczne predyspozycje i możliwości (efekty pracy 

     ucznia), 

 stopień realizacji planowanych zadań dydaktycznych, 

 samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej, umiejętności 

ruchowych i organizacyjnych, poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej oraz 

zmiany postaw i nawyków bądź promowanie wzorców prozdrowotnych. 

4. Wszystkie oceny są na bieżąco podawane do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na określony czas  

z wychowania fizycznego: 

a) istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycz-

nych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą tego zwolnienia będzie opinia 

lekarza wskazującego jakich ćwiczeń uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki 

okres.  

Uczeń jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany; 

b) istnieje możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania  

fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia  

w zajęciach wychowania fizycznego. 

6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor szko-

ły na podstawie opinii wydanej przez lekarza i pisemnej prośby rodziców/prawnych 

opiekunów. 

Na podstawie aktualnych przepisów prawa, Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia  

z wykonywania niektórych ćwiczeń, stanowiących przeciwwskazanie ze względów 

zdrowotnych ucznia.  

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji prze-

biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” ,”zwolniony". 

Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jest obecny na lekcji, a w szczegól-

nych przypadkach gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, 

uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia 
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rodziców, złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły. 

 

8. Uczeń posiadający zwolnienie od rodzica/prawnego opiekuna z powodu chwilowej nie-

dyspozycji lub przebytej choroby ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach i realizować 

zadania teoretyczne oraz pomagać w organizacji lekcji. 

9. W przypadku nieobecności ucznia podczas bieżącego oceniania, jest on zobowiązany 

przystąpić do zaliczenia w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. 

10. Nauczyciel różnicuje wymagania wobec uczniów. Dobierając odpowiednie metody pra-

cy w stosunku do każdego ucznia i stosując wymagania uwzględniające jego możliwo-

ści. W przypadku wystąpienia stałych lub czasowych dysfunkcji, nauczyciel zobowią-

zany jest wskazać zamienną formę zaliczenia. 

11. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów: 

a) z wymaganiami edukacyjnymi,  

b) z obowiązkowym strojem na lekcji, 

c) z Przedmiotowym Systemem Oceniania, co potwierdza wpisem w dzienniku lek-

cyjnym. 

 

UMOWY I UZGODNIENIA 

1. Uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwska-

zań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, konieczność zażywania leków, prze-

byte urazy, alergie). 

2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego uczestnic-

twa w lekcji. Natomiast uczeń zobowiązany jest zgłosić każdą niedyspozycję, która na-

stąpi przed, w czasie lub po zakończeniu lekcji. 

3. Uczeń może być w ciągu półrocza 2 razy nieprzygotowany (brak stroju wymaganego 

podczas zajęć wychowania fizycznego) do lekcji bez konieczności przedstawienia 

usprawiedliwienia (otrzymuje”-”, w razie trzeciego i następnych przypadków otrzymuje 

ocenę niedostateczną). 

4. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie sali gimna-

stycznej i obiektów sportowych. Nieprzestrzeganie ustalonych reguł powoduje uzyska-

nie "-" . Trzykrotne uzyskanie znaku "-" powoduje wpisanie oceny niedostatecznej. 

5. Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagro-

dzona oceną bardzo dobrą lub znakiem "+". Trzykrotne uzyskanie „plusa" powoduje 

wpisanie oceny bardzo dobrej. 

6. Udział w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły, treningi w klubie, udokumen-

towane osiągnięcia w dyscyplinach nie objętych programem, uczestniczenie w impre-

zach sportowo - rekreacyjnych o charakterze masowym, organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych - nauczyciel nagradza cząstkową oceną celującą. 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie uzgodnionym z nau-

czycielem. 

8. W roku szkolnym 2018/2019 rodzice i uczniowie mogą korzystać z dziennika elektro-

nicznego, który jest formą sprawowania przez rodzica bezpośredniej kontroli postępów 

edukacyjnych, frekwencji dziecka oraz umożliwia uzyskanie informacji o zrealizowa-

nych tematach lekcji - w przypadku nieobecności dziecka. Za pośrednictwem  

e-dziennika można komunikować się z wychowawcą i nauczycielami w ważnych dla 

rodzica sprawach. 
 

Nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Aurelia Budzińska 
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KRYTERIA OCEN z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem  

podczas lekcji, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami zawartymi w programie 

nauczania w danej klasie, osiąga wysoki poziom postępu w osobistym usprawnianiu. 

Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo - re-

kreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, reprezentując szkołę. Bie-

rze udział np. w formach aktywności, będących sportami całego życia. 

 

Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu 

podstawy programowej dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, 

wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest zawsze przygotowany do zajęć. Prowadzi 

sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga 

duże postępy w osobistym usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym. 

 

Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków,  

w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na po-

ziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje i wykonuje niektóre zadania. Wy-

sokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji 

oraz stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestni-

czy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.  

 

Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązanie się  

z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie po-

szczególnych klas, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowa-

nie w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

 

Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązanie 

się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości. Liczne braki 

przygotowania do lekcji wychowania fizycznego (braki wymaganego stroju), brak aktywno-

ści oraz zaangażowania są podstawą do wystawienia oceny.  

 

Ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosu-

nek do obowiązków wynikających ze specyfikacji przedmiotu, nie bierze czynnego udziału  

w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie  

i innych sytuacje. Notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny  tryb 

życia.  

 

Uczeń nieklasyfikowany - uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zaję-

ciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Aurelia Budzińska 

 


