PRZEDMIOTOWY ZAKRES OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA
KLAS IVA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZMIĄCEJ

1. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/
prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych,
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania
wyżej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. Rodzic/prawny
opiekun informację tą otrzymuje na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
3. Obowiązki ucznia na lekcjach wychowania fizycznego: przynoszenie stroju
sportowego (biała koszulka, spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe)
dostosowanego do miejsca i czasu odbywających się zajęć; przebieranie się przed
lekcją wf; przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów, przyrządów i przyborów
sportowych; wykonywanie poleceń nauczyciela, przestrzeganie zasad BHP
4. Osiągnięcia uczniów podlegają ocenie bieżącej, semestralnej i końcoworocznej.
5. Ocena z wychowania fizycznego jest wypadkową takich składników jak: stopień
opanowania wymagań programowych (postęp umiejętności ruchowych, poziom
wiedzy, postęp w usprawnianiu); aktywność (zaangażowanie w wykonanie ćwiczeń i
zadań, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, udział w zawodach i w
zajęciach pozalekcyjnych); frekwencja (spóźnienia, nieobecności usprawiedliwione,
nieusprawiedliwione, ucieczki),postawa ucznia (dyscyplina, przestrzeganie zasad bhp,
przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów, przyrządów, przyborów, postawa
„fair – play”, higiena ciała i stroju, współpraca z grupą).
6. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w
tej opinii.
7. Kryteria oceniania:
ocena celująca (6): uczeń osiągnął wysoki poziom umiejętności i wiedzy, postęp w
usprawnianiu, aktywnie uczestniczy we wszystkich lekcjach wf, zna przepisy i zasady
mini gier sportowych, potrafi współorganizować i sędziować imprezy sportoworekreacyjne, rozumie sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ na organizm,
posiada nawyki dbałości o higienę stroju, osobistą, estetykę miejsca ćwiczeń;
uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym i godnie reprezentuje
szkołę na zawodach sportowych; jest kulturalny na imprezie sportowej i obiektywny w
samoocenie i ocenianiu innych;
ocena bardzo dobra (5): uczeń opanował zakres wymaganych wiadomości i
umiejętności, aktywnie uczestniczył w lekcjach wf, rozumie i stosuje zasady
higieniczno-zdrowotne podczas nauki i wypoczynku; uczęszcza na zajęcia

pozalekcyjne, reprezentuje szkołę na zawodach sportowych; uczestniczy i
współorganizuje zawody sportowe i przestrzega zasady „fair-play”; jest koleżeński
i kulturalny w szkole i w życiu codziennym;
ocena dobra (4): uczeń prezentuje dobrą sprawność fizyczną; nie opuszcza zajęć
wychowania fizycznego oraz wykazuje się dużą aktywnością fizyczną, troszczy się o
higienę osobistą; opanował wiadomości i umiejętności obejmujące podstawowe
elementy wiedzy o zajęciach ruchowych; potrafi dokonywać obiektywnej samooceny
sprawności swojej i kolegów; jest opanowany , koleżeński i kulturalny w szkole i na
imprezie sportowej;
ocena dostateczna (3): uczeń systematycznie pracuje na zajęciach w-f; opanował
podstawowe wymagania z wiadomości, umiejętności i motoryczności w zakresie
umożliwiającym postęp w dalszym kontynuowaniu zajęć; posiada nawyki
higieniczno- zdrowotne, jest koleżeński i uczynny;
ocena dopuszczająca (2): uczeń w minimalnym stopniu spełnia podstawowe
wymagania programowe lub jest bliski ich spełnienia; wykazuje niską aktywność na
zajęciach lub często je opuszcza; w ograniczonym stopniu opanował nawyki
higieniczno-zdrowotne; nie uczestniczy w organizacji imprez rekreacyjnych przez
zespół klasowy;
ocena niedostateczna (1): uczeń nie spełnia podstawowych wymagań programowych;
nie jest pilny i systematyczny; często je opuszcza; nie dba o fizyczny rozwój swojego
organizmu i nie czyni żadnych postępów w sprawności fizycznej; wykazuje znaczące
braki w integracji zespołowej i wychowaniu społecznym oraz zdrowotnym.
8. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań do zajęć w semestrze, które jest odnotowane w
dzienniku elektronicznym. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
Nie dotyczy to dziewcząt niedysponowanych i osób posiadających zwolnienie
lekarskie lub od rodzica/prawnego opiekuna.
9. W przypadku trudności z opanowaniem materiału wynikającej z długotrwałej
choroby, uczeń ma możliwość zaliczenia umiejętności podlegającej ocenie w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
10. Uczeń przystępujący do sprawdzianu nie otrzymuje oceny niedostatecznej. W
przypadku nieobecności ucznia i niezaliczeniu sprawdzianu obowiązuje termin 2
tygodni.
11. W przypadku niemożliwości zaliczenia lub poprawienia sprawdzianu wynikających z
warunków pogodowych i technicznych uczeń może wykonać zadanie dodatkowe (np.
inne ćwiczenie, wykonanie gazetki szkolnej, opracowanie wybranego tematu z
dziedziny kultury fizycznej, promocji zdrowia).
12. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
13. Na pisemny lub ustny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów
nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
14. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 6 ocen – uwzględniając
różne formy aktywności.
15. Uczeń oceniany jest systematycznie (przynajmniej 1 raz w miesiącu), przy
uwzględnieniu różnych form jego aktywności.
16. W stosunku do ucznia, który posiada opinię publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej nauczyciel dostosowuje

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych występuje również na podstawie opinii
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej.
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