
ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (W ODDZIAŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH) / 

ZAJĘĆ SPORTOWYCH (W ODDZIAŁACH SPORTOWYCH) 

W KLASACH IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 2  

IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W OŚWIĘCIMIU 

 

 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego z wychowania fizycznego (w oddziałach 

ogólnodostępnych)  / z zajęć sportowych (w oddziałach sportowych) w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu są spójne 

z następującymi aktami prawnymi: 

 ustawą o systemie oświaty; 

 ustawą – Prawo oświatowe; 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

 zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu.  

 

CELE OCENIANIA: 

Ocenianie ma na celu: 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

 udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej.  

Ocenianie ma także na celu: 

 sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności ruchowych ucznia; 

 rozwijanie wśród uczniów kreatywnej postawy wobec zdrowia i własnej sprawności 

fizycznej; 

 wdrażanie uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny zachowań 

prozdrowotnych. 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO / Z ZAJĘĆ 

SPORTOWYCH OBEJMUJE: 

 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego / z 

zajęć sportowych; 



 ustalanie ocen bieżących i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania 

fizycznego / z zajęć sportowych; 

 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

 ustalanie oceny rocznej z wychowania fizycznego / z zajęć sportowych; 

 ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana oceny rocznej 

z wychowania fizycznego / z zajęć sportowych; 

 ustalanie warunków i sposobu przekazania rodzicom / prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA: 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego / zajęć sportowych na początku każdego roku 

szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów 

o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych - śródrocznej i rocznej oceny z wychowania fizycznego / z zajęć 

sportowych; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

wychowania fizycznego / z zajęć sportowych.  

2. Nauczyciel wychowania fizycznego / zajęć sportowych jest obowiązany 

indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach wychowania fizycznego / na zajęciach 

sportowych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego / zajęć sportowych jest obowiązany dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno -

terapeutycznym; 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia; 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

 posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

 



ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 

 Dyrektor szkoły 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. 

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego  

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Uczeń w trakcie zajęć z wychowania fizycznego / zajęć sportowych otrzymuje oceny: 

bieżące, klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) oraz ocenę końcową według 

następującej skali:  

 1 – niedostateczny 

 2 – dopuszczający 

 3 – dostateczny 

 4 – dobry 

 5 – bardzo dobry 

 6 – celujący 

Ocena niedostateczna jest oceną negatywną, wszystkie pozostałe oceny są ocenami 

pozytywnymi. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego / zajęć sportowych uzasadnia ustaloną ocenę 

w formie ustnej. 

4. Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz klasyfikacji końcowej są określone 

w statucie szkoły.  

5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

wychowania fizycznego / zajęć sportowych informuje ucznia i jego rodziców / 

prawnych opiekunów o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej, 

w terminie i formie określonych w statucie szkoły.  

6.  W stosunku do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.  

7. Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego, jeśli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w statucie szkoły. 



9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej na zasadach określonych 

w statucie szkoły.  

10. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego  ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 

z wychowania fizycznego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego, na zasadach 

określonych w statucie szkoły.  

12. Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego  ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

13. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć wychowania fizycznego 

/ zajęć sportowych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

z wychowania fizycznego / zajęć sportowych nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

Zasady uwzględniania tych zastrzeżeń reguluje statut szkoły. W przypadku uznania 

zastrzeżeń wniesionych przez rodziców / prawnych opiekunów, dyrektor szkoły 

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia.  

14. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z wychowania fizycznego / zajęć 

sportowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE: 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego / zajęć sportowych należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej.  

2. Na ocenę z wychowania fizycznego / z zajęć sportowych składają się:  

 wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć wychowania fizycznego / zajęć sportowych (tj. 

m.in.: praca ucznia na lekcji, wysiłek, jaki wkłada w wykonywane zadania / 

ćwiczenia, sposób, w jaki zwraca się do nauczyciela i współćwiczących, 

przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, pomoc przy przeprowadzeniu 

lekcji, kreatywność w czasie lekcji); 

 systematyczność udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego / w 

zajęciach sportowych (tj. m.in.: regularne uczestnictwo w lekcji, przynoszenie 

stroju sportowego, unikanie nadmiernych zwolnień od rodziców, 

punktualność); 

 aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej (tj. m.in.: udział / reprezentowanie szkoły na zawodach 

międzyszkolnych organizowanych przez szkołę lub Małopolski Związek 

Sportowy, udział w szkolnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, osiągniecia 

sportowe); 



 poziom opanowania wiadomości określonych w podstawie programowej (tj. 

m.in.: znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych, nazewnictwa 

pozycji ćwiczebnych, ćwiczeń gimnastyki podstawowej, profilaktyki 

zdrowotnej a także innych zagadnień związanych z realizacją programu 

wychowania fizycznego, prace plastyczne, prezentację multimedialne lub 

referaty propagujące aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, historię sportu); 

 poziom opanowania umiejętności przewidzianych w podstawie programowej 

(ocenianiu podlegają technika wykonania oraz postęp w opanowaniu 

poszczególnych umiejętności). 

3. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, 

poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 

dalej się uczyć. 

4. Uczeń przygotowany do zajęć wychowania fizycznego / do zajęć sportowych 

powinien posiadać odpowiedni strój sportowy. Za strój sportowy uznaje się: dres, 

spodenki gimnastyczne, T-shirt, obuwie sportowe (wskazane na jasnej podeszwie). 

Strój sportowy powinien być czysty i schludny. Każdorazowo strój należy zmienić po 

zajęciach wychowania fizycznego / po zajęciach sportowych. 

5. Każdy uczeń ma prawo dwa razy w danym okresie zgłosić brak stroju bez podania 

przyczyny. 

6. Uczeń, który posiada zwolnienie od rodzica z powodu chwilowej niedyspozycji lub 

przebytej choroby, ma obowiązek przebywać na tych zajęciach i realizować zadania 

teoretyczne oraz pomagać w organizacji lekcji. Uczeń taki powinien posiadać obuwie 

zamienne. 

7. Uczeń zwolniony przez dyrektora szkoły 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, uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 

w sposób wskazany przez nauczyciela uwzględniający indywidualne możliwości 

i predyspozycje danego ucznia. 

8. Każdy uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich zadań sprawdzających 

wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego. W przypadku nieobecności ucznia na 

zaliczeniu, uczeń zobowiązany jest przystąpić do zaliczenia w terminie ustalonym 

przez nauczyciela wychowania fizycznego / zajęć sportowych.  

9. W przypadku przystąpienia ucznia do zaliczenia nie może on otrzymać oceny 

niedostatecznej. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przystąpi do 

zaliczenia i nie wykorzysta możliwości zaliczenia w dodatkowym terminie. 

10. Uczeń niećwiczący: 

 pomaga w sędziowaniu; 

 organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych; 

 wywiązuje się z roli kibica; 

 angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły 

lub poza nią; 

 pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej. 



11. Uczeń i rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi 

wychowania fizycznego / zajęć sportowych wszelkich przeciwwskazań do 

wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO / ZAJĘĆ 

SPORTOWYCH: 

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych 

formach działalności związanej z kulturą fizyczną; 

 reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych i osiąga 

sukcesy; 

 bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub 

poza nią, jest to działalność systematyczna’ 

 systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego / zajęciach 

sportowych (95% - 100%); 

 wykazał wysoki poziom z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji 

wychowania fizycznego / w zajęciach sportowych, otrzymując stopnie celujące 

z aktywności; 

 jest zawsze przygotowany do zajęć z wychowania fizycznego / zajęć sportowych.  

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 całkowicie opanował materiał programowy; 

 jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzą najmniejszych 

zastrzeżeń (uzyskuje oceny cząstkowe bardzo dobre); 

 systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w 

osobistym usprawnianiu; 

 przystąpił do wszystkich zaliczeń; 

 posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie 

wykorzystuje je w praktycznym działaniu; 

 systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego / w zajęciach 

sportowych (85% - 94%); 

 bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach 

sportowych (nie jest to jednak działalność systematyczna); 

 jest sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, 

w odpowiednim tempie i dokładnie; 

 zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 



 w większości opanował materiał programowy; 

 jest aktywny na zajęciach wychowania fizycznego / na zajęciach sportowych 

(uzyskuje oceny dobre); 

 posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela; 

 systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego / w zajęciach 

sportowych (70% - 84%); 

 wykazuje stałe i dość dobre postępy w zakresie usprawniania się; ćwiczenia wykonuje 

prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi, 

 nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub robi to sporadycznie; 

 swoją postawą społeczną i stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych 

zastrzeżeń; 

 przystąpił do wszystkich zaliczeń; 

 podczas zaliczeń wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, które 

tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie; 

 ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z wyraźnymi błędami 

technicznymi; 

 wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym; 

 w jego wiadomościach z zakresu wychowania fizycznego są znaczne luki, a tych, 

które posiada, nie potrafi wykorzystać w praktyce; 

 przystąpił do większości zaliczeń; 

 systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego / w zajęciach 

sportowych (50% - 69%); 

 nie przejawia aktywności na zajęciach wychowania fizycznego / na zajęciach 

sportowych (oceny dostateczne); 

 nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

 przejawia niechętną postawę i stosunek do wychowania fizycznego / zajęć 

sportowych. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia; 

 niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego / w zajęciach 

sportowych (30% - 49%); 

 przystąpił do większości zaliczeń; 

 podczas zaliczeń wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności 

technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu; 

 wykazał się niskim poziomem opanowania materiału programowego; 

 jest mało aktywny na zajęciach wychowania fizycznego / na zajęciach sportowych; 

 ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi; 

 posiada małe wiadomości z zakresu wychowania fizycznego; 



 nie jest pilny; brak widocznych postępów w jego usprawnianiu; 

 wykazuje niechętny stosunek do zajęć wychowania fizycznego / zajęć sportowych, 

opuszcza lekcje. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć budzą duże zastrzeżenia 

(uzyskuje oceny niedostateczne); 

 nie spełnia wymagań zawartych w materiale programowym; 

 nie jest aktywny na lekcjach wychowania fizycznego / na zajęciach sportowych, nie 

przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej; 

 wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia, w dodatku z rażącymi błędami; 

 nie nosi stroju sportowego; 

 nie przystępuje do zaliczeń; 

 niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego / w zajęciach 

sportowych (0% - 29%). 
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