
Przedmiotowy punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu 

dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim 

 
I. Podstawa prawna. 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia5 sierpnia 2017 roku  

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego  2017 r. w sprawie 

podstawy programowej 

 Statutem Szkoły  

 Programem nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej  
 

II. Ocenie podlegają 

 

W opracowanym punktowym systemie oceniania z wychowania fizycznego ocenie podlegają: 

1.W zakresie aktywności fizycznej 

 indywidualne predyspozycje, możliwości oraz zaangażowanie, postawa i wysiłek ucznia 

włożony w wykonanie zadania ruchowego 

 staranność wykonania zadania ruchowego 

 udział w zawodach międzyklasowych, zawodach szkolnych 

 udział w pozalekcyjnych zajęciach , 

2. W zakresie wiadomości 

 znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej 

 zna testy  pomiaru sprawności fizycznej 

 wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie 

 znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych i zabaw ruchowych 

 profilaktyki wad postawy 

 

III. Przygotowanie i aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego 

 

W punktowym systemie oceniania za przygotowanie oraz aktywny udział w zajęciach wychowania 

fizycznego uczeń otrzymuje na każdej lekcji od 0 – 2 punktów: 

 

2pkt. otrzymuje uczeń, który posiada odpowiedni strój do ćwiczeń (zamienne obuwie, koszulka, 

spodenki, kolor ustalają uczniowie wspólnie z nauczycielem, związane włosy, brak biżuterii), 

przestrzega higieny osobistej (strój tylko do ćwiczeń ), w pełni stara się realizować zadania stawiane 

przez nauczyciela, przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach. 

2 pkt otrzymuje uczeń, który był nieobecny na lekcji wychowania fizycznego, ale uczestniczył w 

innych zajęciach organizowanych przez szkołę np.: wycieczki klasowe, konkursy przedmiotowe itp., 

uczeń posiadający zwolnienie lekarskie oraz nieobecność usprawiedliwioną 

1,0 pkt otrzymuje uczeń, który nie ćwiczy na lekcji wychowania fizycznego i posiada zwolnienie od 

rodzica( dłuższe niż 1 tydzień) 

1.5pkt. otrzymuje uczeń, który posiada strój sportowy, ale z różnych względów nie uczestniczy 

aktywnie w zajęciach wychowania fizycznego, zgłasza częste niedyspozycje 

0,5 pkt. może otrzymać uczeń, który nie bierze czynnego udziału w zajęciach, ale   wykonuje prace 

porządkowe, pełni funkcję sędziego, dyżurnego, itp. 

0 pkt. otrzymuje uczeń, który nie ma stroju i nie bierze udziału w zajęciach wychowania fizycznego, 

nie pomaga w czynnościach organizacyjno –porządkowych (pomoc w przygotowaniu i uprzątnięciu 

miejsca ćwiczeń, sędziowanie itp.). 

   

Średnia ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia zamieniana jest na punkty:: 

  średnia ocen 6,0 - 12 pkt 

  średnia ocen 5,5 - 11 pkt 



  średnia ocen 5.0 - 10 pkt 

  średnia ocen 4,5  – 9 pkt 

  średnia ocen 4,0  – 8 pkt 

  średnia ocen 3,5  – 7 pkt 

  średnia ocen 3,0  – 6 pkt 

  średnia ocen 2,5  – 5 pkt 

  średnia ocen 2,0  – 4 pkt 

  średnia ocen 1,5  – 3 pkt 

  średnia ocen 1,9  – 2 pkt 

 

Udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

Za udział w zorganizowanych zajęciach sportowych, szkolnych uczeń otrzymuje w semestrze:  

 4 punktów za systematyczny udział 

 1 punkty za sporadyczne uczestnictwo w zajęciach 

 

Za udział w zajęciach pozaszkolnych (klubowych sekcji: koszykówka, piłka nożna, tenis, badminton 

itp.) uczeń może otrzymać 4 pkt 

 

Prace na rzecz sportu szkolnego 

Forma społecznego zaangażowania ucznia na rzecz kultury fizycznej i sportu szkolnego może być 

różna (prace porządkowe na boisku szkolnym i w magazynie sprzętu sportowego, pomoc w 

przygotowaniu gazetki sportowej itp.) w zależności od pomysłowości ucznia i nauczyciela. Uczeń 

może uzyskać maksymalnie 3 punktów w zależności od zaangażowania 

 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

Za udział w zawodach sportowych uczeń otrzymuje jednorazowo 1-3 punkt, maksymalnie może 

uzyskać 6 punktów. Za osiągnięcia sportowe można uczniowi podnieść ocenę o jeden stopień. 

 

Fuks 

W trakcie trwania semestru uczeń może otrzymać punkty „extra” tzw. „fuksy”, np. za wygranie 

konkursów indywidualnych lub zespołowych podczas zajęć wychowania fizycznego, Maksymalna 

ilość punktów za „fuksy” w semestrze wynosi 6 punktów. 

 

IV. Sposoby poprawy oceny ucznia 

 

 uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem w 

ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych. 

 udział w zawodach sportowych rangi powiatowej i wojewódzkiej może wpłynąć na 

podwyższenie oceny 

 uczeń ma prawo 4 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

 częste zwolnienia pisane przez rodziców mogą wpłynąć na obniżenie oceny 

 

V. Ocena śródroczna i końcoworoczna 

 

O ocenie śródrocznej  i końcoworocznej decyduje suma zdobytych punktów w danym semestrze. 

Rozkład punktów według kolejności: 

1. Przygotowanie, zaangażowanie, postawę i aktywność na zajęciach wychowania fizycznego 

2. Postępy, wiadomości 

3. Prace na rzecz sportu szkolnego 

4. udział w zawodach sportowych 

5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

6. Inne 

  Uzyskane punkty przelicza się na ocenę według następującego klucza: 

  

Ocena  Zakres procentowy 
Celująca powyżej 90% 
Bardzo dobra 71 – 89% 



Dobra  55 – 70% 
Dostateczna  36 – 54% 
Dopuszczająca  15 – 35% 
Niedostateczna  poniżej 15% 

 

 

VI. 

Sposób przekazywania informacji  rodzicom o postępach ucznia: 

 

 dziennik elektroniczny 

 zebrania śródsemestralne 

 zebrania semestralne 

 kontakt poprzez  wychowawcę klasy  

 indywidualne rozmowy 

Nauczyciele wychowania fizycznego: 

 Lidia Czemiel 

Sylwia Fojcik 

Magdalena Górska 

Małgorzata Semak 

Bożena Wolny 

Adam Cibis 

Agnieszka Chodorska 

Przemysław Pawlik 


