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ZASADY  PRZEDMIOTOWEGO  OCENIANIA  Z  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO 
 

I. Założenia 
1. Zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na jedną godzinę zajęć ogólnorozwojowych 

(zajęcia klasowe) oraz dwie godziny zajęć do wyboru (zajęcia w grupach międzyoddziałowych). 
2. Oceny śródroczna i roczna z wychowania fizycznego są wystawiane na podstawie średniej wa-

żonej z ocen cząstkowych z zajęć ogólnorozwojowych i zajęć do wyboru wyliczonej przez dzien-
nik elektroniczny Librus. 

3. Ocena śródroczna/roczna jest wystawiana według schematu: 

ocena średnia ważona 

celujący od 5,11 

bardzo dobry od 4,51 

dobry od 3,51 

dostateczny od 2,51 

dopuszczający od 1,51 

niedostateczny mniej niż 1,51 

4. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z zajęć lekcyjnych i zajęć do wyboru. 

5. Jeśli uczeń nie otrzyma pozytywnej oceny śródrocznej, to jego ocena roczna będzie wystawiana 
na podstawie średniej rocznej według schematu: 

ocena średnia ważona 

bardzo dobry od 5,51 

dobry od 4,51 

dostateczny od 3,51 

dopuszczający od 2,51 

niedostateczny mniej niż 2,51 

II. Elementy składowe oceny śródrocznej i rocznej 

element oceny co oceniamy waga 

 

Zajęcia ogólnorozwojowe 

AKTYWNOŚĆ aktywność (zaangażowanie), działalność na rzecz sportu 
szkolnego, działalność pozalekcyjna związana ze sportem, 
kulturą fizyczną i rekreacją, stosunek do przedmiotu, zaan-
gażowanie w zajęcia z edukacji zdrowotnej 

3 

SYSTEMATYCZNOŚĆ czynne uczestnictwo w zajęciach 2 

UMIEJĘTNOŚCI poziom umiejętności, zakres wiadomości 1 

 

Zajęcia do wyboru 

AKTYWNOŚĆ aktywność na zajęciach sportowych i zaangażowanie w za-
jęcia z edukacji zdrowotnej, stosunek do przedmiotu 

3 

SYSTEMATYCZNOŚĆ czynne uczestnictwo w zajęciach 2 

III. Zasady szczegółowe dotyczące poszczególnych kategorii oceny z wychowania fizycznego: 
1. Ocena za aktywność: 
a) ocena za aktywność wystawiana jest osobno na zajęciach lekcyjnych i zajęciach do wyboru, 
b) ocena za aktywność wystawiana jest po każdych 4 godzinach zajęć klasowo-lekcyjnych i każ-

dych 8 godzinach zajęć do wyboru (nie są wliczane święta i wyjścia lub wycieczki pozaszkolne), 
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c) ocenę celującą za aktywność otrzymują uczniowie, którzy wyróżniają się swoją postawą na za-
jęciach oraz czynnie uczestniczą w życiu sportowym szkoły – zarówno jako zawodnicy, jak i or-
ganizatorzy, 

d) ocenę bardzo dobrą lub dobrą zdobywają uczniowie za wszelkie przejawy zaangażowania: wy-
konywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości, inwencję 
twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, duży zasób wiedzy 
i umiejętności, zdyscyplinowanie, udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, 

e) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie na wszystkich zajęciach jest aktywny i zaanga-
żowany, 

f) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za małe zaangażowanie w zajęcia, brak dyscypliny, 
g) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za brak zaangażowania w zajęcia, brak odpowiedniego 

stroju na zajęcia, nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, siłowni i innych obiektów 
wykorzystywanych w trakcie zajęć, 

h) za każde samowolne oddalenie się z lekcji wychowania fizycznego uczeń otrzymuje dodatkową 
ocenę niedostateczną w kategorii AKTYWNOŚĆ z wagą 3. 

2. Ocena za poziom wiadomości i umiejętności ruchowych: 
a) ocenie podlegają wiadomości zdobywane na zajęciach oraz umiejętności organizacyjne i ru-

chowe z różnych form aktywności fizycznej (oraz ich wzrost), które realizowane były w danym 
półroczu, 

b) w przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma miesiąc na jego zaliczenie, w przeciwnym 
wypadku dostaje ocenę niedostateczną (od ww. terminu odlicza się dni, kiedy uczeń przebywał 
na zwolnieniu lekarskim), 

c) w przypadku poprawienia sprawdzianu oceną ostateczną jest ocena wyższa. 
3. Ocena za systematyczność: 
a) ocena za systematyczność wystawiana jest osobno na zajęciach lekcyjnych i zajęciach do wy-

boru, 
b) ocena za systematyczność wystawiana jest po każdych 4 godzinach zajęć klasowo-lekcyjnych 

i każdych 8 godzinach zajęć do wyboru (nie są wliczane święta i wyjścia lub wycieczki pozasz-
kolne), 

c) ocena za systematyczność wystawiana jest na podstawie ćwiczenia lub niećwiczenia na lek-
cjach wychowania fizycznego, 

d) ocena za systematyczność wyliczana na podstawie czynnego uczestnictwa w zajęciach kla-
sowo-lekcyjnych (rozliczenie systematyczności na 4 tygodnie edukacyjne, czyli 4 lekcje), 

ocena 
liczba lekcji, w których 
uczeń uczestniczył 

bardzo dobry 4 

dobry 3 

dostateczny 2 

dopuszczający 1 

niedostateczny 0 

e) ocena za systematyczność wyliczana na podstawie czynnego uczestnictwa w zajęciach do wy-
boru (rozliczenie systematyczności na 4 tygodnie edukacyjne, czyli 8 lekcji). 

ocena 
liczba lekcji, w których 
uczeń uczestniczył 

bardzo dobry 8 

dobry 7-5 

dostateczny 4-3 

dopuszczający 2-1 

niedostateczny 0 
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Uwagi 

 nieobecność nie jest liczona, jeżeli uczeń w tym samym czasie uczestniczył w innych zajęciach 
organizowanych przez szkołę (sytuacja taka musi być wcześniej uzgodniona z nauczycielem 
wychowania fizycznego); 

 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek w ciągu dwóch 
tygodni od powrotu do szkoły pokazać nauczycielowi wychowania fizycznego usprawiedli-
wione godziny w Librusie lub usprawiedliwienie w dzienniczku papierowym podpisane przez 
wychowawcę. Po upływie dwóch tygodni ocena za nieobecność na lekcji wychowania fizycz-
nego pozostaje bez zmian; 

 nieobecność w danym dniu szkolnym tylko na lekcji wychowania fizycznego jest liczona jako 
niećwiczenie; 

 zwolnienie z ćwiczeń na lekcji od rodziców jest liczone jako niećwiczenie. 

IV. Uwagi końcowe dotyczące systemu oceniania 
1. Uczeń godnie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych jest każdorazowo premiowany 

dodatkową oceną celującą z wagą 6 (w dzienniku Librus kategoria ZAWODY). 
2. Uczeń, który dodatkowo uprawia jakąś dyscyplinę sportową i legitymuje się odpowiednio wy-

sokimi osiągnięciami (tzn. czołówka wyników w Warszawie lub wyżej), jest premiowany dodat-
kową oceną celującą z wagą 1 (w dzienniku Librus kategoria UMIEJĘTNOŚCI). 

3. Decyzja, czy strój ucznia jest odpowiedni na lekcję wychowania fizycznego, należy do nauczy-
ciela. 

4. Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą wyjść na zajęcia poza teren szkoły, zo-
stają pod opieką innego nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w szkole. 

5. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców 
Uczniowie pełnoletni sami dokonują wyboru zajęć, a uczniowie niepełnoletni za zgodą rodzi-
ców - §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie do-
puszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
(Dz.U.2011.175.1042). 

6. W celu podwyższenia oceny rocznej uczeń może przystąpić do sprawdzianu umiejętności i wia-
domości z zakresu, który był realizowany w danym roku szkolnym. 

7. Ocena proponowana na koniec roku szkolnego jest wystawiana na podstawie średniej ocen 
cząstkowych z całego roku. Wszystkie osoby, które na miesiąc przed końcem roku będą miały 
średnią ocen z wychowania fizycznego niższą niż 2,51, będą miały wystawioną ocenę niedosta-
teczną. 

8. Zapisy na zajęcia ze sportów do wyboru dokonywane są przez uczniów pod koniec I i II półrocza 
poprzez system internetowy lub przy wykorzystaniu kodu QR. 

9. Uczeń ma 2 tygodnie na wybór sportów od daty otwarcia kwestionariusza internetowego. Po 
zamknięciu list, jeśli uczeń nie dokonał wyboru, wyboru dokonuje za niego nauczyciel wycho-
wania fizycznego. 

V. Zwolnienia z wychowania fizycznego 
1. Ze względu na dużą różnorodność proponowanych przez szkołę form aktywności fizycznej od 

uczniów, którzy do tej pory nie ćwiczyli na zajęciach, wymagana jest dodatkowa informacja od 
lekarza, w jakich typach zajęć ze względu na swój stan zdrowia uczeń może uczestniczyć lub 
jakich czynności nie może wykonywać. Druk jest do pobrania na stronie szkoły. 

2. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą czynnie uczestniczyć w zajęciach wy-
chowania fizycznego w danym półroczu lub roku szkolnym, muszą wystąpić z podaniem do 
Dyrektora szkoły, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie (od lekarza specjalisty lub 
lekarza rodzinnego). Podanie musi być złożone niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o 
niezdolności do ćwiczenia. W przypadku skierowania do specjalisty z długim terminem oczeki-
wania na wizytę uczeń przedstawia Dyrektorowi informację od rodziców z planowanym termi-
nem wizyty lub czasowe zwolnienie od lekarza rodzinnego. 
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3. W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie (np. uraz podczas zajęć wycho-
wania fizycznego, rozgrywek, zawodów sportowych) możliwe jest odstępstwo od ww. zasad 
reguł. 

4. Pozostałe kwestie dotyczące oceniania, nieopisane w tym dokumencie, reguluje Statut szkoły. 
 


