
WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY I METODY OCENIANIA  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE  

 

System oceniania 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 r., poz.1534), a także z obowiązującym 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  

 

I. Cele oceniania z wychowania fizycznego 

 

1. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom wszechstronnej i rzeczowej 

informacji o możliwościach, postępach, osiągnięciach, uzdolnieniach i ewentualnych 

trudnościach  ucznia w zakresie sprawności psychomotorycznej; 

2. Wspieranie ucznia w dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i 

pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, określonych w treściach kształcenia 

wychowania fizycznego; 

3. Pomoc i motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju; 

4. Przekazywanie podstawowych wiadomości z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz 

samooceny i samokontroli wykonywanych ćwiczeń; 

5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie podwyższania sprawności fizycznej; 

6. Zdobywanie informacji o trafności doboru metod, sposobów nauczania i oceniania 

(dla potrzeb nauczyciela). 

 

II. Podstawowe obszary oceniania uczniów 

 

1. Postawa i kompetencje społeczne 

a) odpowiednie przygotowanie do zajęć / strój sportowy, 

b) aktywność i zaangażowanie,  

c) osobisty wkład pracy w realizację zadań lekcji niezależnie od poziomu 

sprawności motorycznej 

d) stosunek wobec przedmiotu, nauczyciela i uczniów, 

e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa swojego i innych, 

f) wywiązywanie się z obowiązków podczas lekcji, 

g) stosowanie ustalonych reguł w praktyce, 

 

2. Systematyczny udział w zajęciach i aktywność w trakcie zajęć 

a) regularne przygotowanie do zajęć, 

b) systematyczne i aktywne realizowanie zadań lekcji, 

c) udział w organizacji lekcji (np. przygotowanie miejsca do ćwiczeń, 

przeprowadzenie fragmentów rozgrzewki, inwencja w organizowaniu gier i 

zabaw oraz w doborze ćwiczeń), 

d) systematyczny udział w zajęciach (frekwencja), 

e) bieżące usprawiedliwienia powodów nie ćwiczenia; 

 

3. Sprawność fizyczna i rozwój fizyczny 

a) dbałość o zdrowie, higienę, kondycję oraz prawidłową postawę ciała, 

b) samokontrola i samoocena sprawności, 

c) poziom sprawności fizycznej; 

 



 

4. Aktywność fizyczna i dążenie do uzyskania postępu 

a) systematyczna praca na lekcjach z pełnym zaangażowaniem, 

b) wkład pracy w opanowanie nowych umiejętności ruchowych, 

c) postęp w opanowaniu umiejętności z podstawy programowej, 

d) wykorzystanie nabytych umiejętności w złożonych zadaniach ruchowych; 

 

5. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej 

a) podstawowe zasady gier rekreacyjnych i zespołowych, 

b) orientacja w bieżących wydarzeniach sportowych, 

c) znajomość zasad zdrowego stylu życia,  

d) wiadomości odnoszące się do zdrowia, rozwoju fizycznego, psychicznego, 

społecznego i sprawności, 

e) poziom wiedzy połączony z czynnościami kontrolno – oceniającymi 

umiejętności ruchowe uczniów; 

 

6. Aktywność w dziedzinach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej 

a) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,  

b) pomoc lub współorganizacja imprez, uroczystości związanych ze sportem 

szkolnym lub promocją aktywności fizycznej, 

c) inna praca na rzecz szkolnej kultury fizycznej. 

 

III. Zasady oceniania 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani przez nauczycieli 

uczących z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez siebie 

programu nauczania. 

2. Przy ustalaniu ocen brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązanie się z obowiązków wynikających z specyfiki przedmiotu oraz możliwości 

ucznia. 

3. Uczeń jest na bieżąco informowany o wystawianych ocenach. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w ciągu całego semestru.  

Nie dopuszcza się możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją 

śródroczną/roczną.  

5. Rodzice ucznia są informowani o ocenach dziecka na bieżąco poprzez dziennik 

elektroniczny.  

6. Ocenianie umiejętności ruchowych  (U) w formie zadań kontrolno-sprawdzających: 
– polega na ocenie poprawności wykonania ćwiczeń. W przypadku uczniów, którzy 

posiadają Orzeczenia o niepełnosprawności – oceniania dokonuje się na podstawie 

poprawności wykonania ćwiczeń na miarę możliwości psychoruchowych dziecka/ 

stwierdzonych dysfunkcji. 
7. Ocenianie wiadomości polega na ocenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy 

w działaniu praktycznym np.: prowadzenie rozgrzewki, wypowiedzi ustne nt.  

znajomości reguł i  przepisów gier objętych programem nauczania, umiejętność 

sędziowania fragmentów gier, zorganizowanie lub przeprowadzenie fragmentów gier, 

zabaw, konkursów, rozgrywek. 
 

 

IV. Dostosowanie wymagań 



 

1. Nauczyciele dostosowują swoje wymagania do indywidualnych możliwości 

psychofizycznych uczniów, którzy posiadają Opinie lub Orzeczenia z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, po uzyskaniu informacji od wychowawców lub 

pedagoga szkolnego. 

2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością lub ograniczeniami, ocenie podlegają 

przede wszystkim: chęć uczestnictwa w zajęciach, przygotowanie do zajęć, 

zaangażowanie w realizację zadań lekcji, przezwyciężenie własnych ograniczeń i 

praca nad sobą, poszukiwanie indywidualnych rozwiązań.  

3. Ocena z wychowania fizycznego uczniów niepełnosprawnych jest formą oceny 

sytuacyjnej wynikającej z konkretnego zdarzenia ruchowego oraz włożonego wysiłku.  

4. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele korzystać będą z platformy Microsoft 

Teams oraz dziennika elektronicznego. Ocenie podlegać będzie praca na lekcji z 

udostępnianiem kamer, odpowiedzi ustne z udostępnianiem mikrofonów, sprawdzian 

umiejętności i wiadomości w formie zleconych zadań domowych, obserwacji 

czynności, czy prezentacji. 
 

 

V. Zwolnienia z udziału w lekcji wychowania fizycznego 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego. Decyzję taką podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej 

przez lekarza oraz podania złożonego przez rodziców. 

2. Zwolnienie może dotyczyć całego semestru, całego roku szkolnego lub częściowej 

niezdolności do ćwiczeń określonych przez lekarza. 

3. W czasie zwolnienia uczeń ma obowiązek biernie uczestniczyć w lekcjach, chyba, że 

dyrektor na prośbę rodziców wyda inną decyzję.  

 

VI. Klasyfikacja śródroczna / roczna 

 

1. Śródroczna / roczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest na podstawie osiągnięć 

ucznia w ciągu całego okresu klasyfikacji. 

 

VII. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej 

 

1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

przedmiotu jest złożenie przez rodziców podania do Dyrektora szkoły w stosownym 

terminie, zgodnie z procedurą zapisaną w Statucie Szkoły. 

 

VIII. Udział w zawodach sportowych 

 

1. Uczeń reprezentujący szkołę na zawodach pozaszkolnych jest zwolniony z zajęć 

lekcyjnych w dniu zawodów, może on jednak uczestniczyć w lekcjach przed  lub po 

zawodach, jeżeli tak zdecydują rodzice. 

2. Uczeń reprezentujący szkołę na zawodach pozaszkolnych ma prawo do 

nieprzygotowania do lekcji w dniu zawodów, jeżeli bierze udział w kolejnych lekcjach 

oraz dzień po zawodach.  

3. Uczeń reprezentujący szkołę na zawodach pozaszkolnych ma obowiązek uzupełnić 

wszystkie zaległości wynikające z nieobecności z powodu działu w zawodach. 



4. Nieobecności ucznia wynikające z udziału w zawodach są usprawiedliwione.  

5. Sukcesy sportowe ucznia uzyskane w instytucjach pozaszkolnych nie mają wpływu na 

ocenę z wychowania fizycznego.  

 

       

 

 

Nauczyciel: 


