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PRZEDMIOTOWE  ZASADY   OCENIANIA 
          w  Szkole Podstawowej  im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

       rok szkolny  2019/2020 
 
Ocenianie ma na celu: 

● poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym           
zakresie, 

● pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju, 
● motywowanie do dalszej pracy, 
● dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach,          

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
● umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy       

dydaktyczno-wychowawczej. 
 
 
Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest praca, zaangażowanie i         
aktywność  ucznia  na  lekcji. 
 
W związku z  zastosowaniem dziennika elektronicznego ocena z wf  śródroczna i końcoworoczna 
jest średnioważoną wyliczaną wg. wzoru: 
 

  
  Suma iloczynów (ocena*waga1)  + (ocena *waga3) + (ocena*waga6) 
                   Suma wag poszczególnych ocen (np. 1+ 3+ 6) 

 
Skala  ocen 1-6  z zastosowaniem  ,,+”  to  podniesienie wartości oceny o 0,5 

          ,,-‘’  to obniżenie wartości oceny o 0,25 
 
 



Przy  ocenianiu  brane  są  pod  uwagę  następujące  kryteria: 
● postawa  wobec  wf -waga 6 /kolor czerwony 
● strój sportowy -waga 1 /kolor fioletowy 
● reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych: /kolor czarny 

gmina -waga 1 
powiat -waga 3 
rejon i wojewódzkie -waga 6 
udokumentowany udział w innych zawodach 

-waga 3 
Za udział w zawodach uczeń otrzymuję ocenę cząstkową 5, za zdobycie medalu ocenę cząstkową              

6, z wyjątkiem, gdzie za udział w zawodach wojewódzkich uczeń otrzymuję ocenę            
cząstkową 6. 

● umiejętności -waga 3 /kolor niebieski 
● wiadomości -waga 1 /kolor zielony 

 
 
 
Ocena za postawę wobec wf  
Podlega systematycznej ocenie z częstotliwością uwzględniającą realizację treści i bieżącą sytuacją           
na lekcji, nie rzadziej niż dwa razy w każdym semestrze. 
Uczeń jest oceniany za zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań, aktywny udział w             
zajęciach, zdyscyplinowanie, zachowanie bezpieczeństwa, stosunek do innych uczniów i         
nauczyciela, poszanowanie sprzętu, zastosowanie formuły ,,fair-play”, systematyczne       
przygotowanie do zajęć, dbałość o higieną i estetykę stroju, znajomość i stosowanie przepisów i              
zasad sportów indywidualnych i zespołowych. Przejawia dodatkową aktywność sportową         
pozaszkolną. 
 
Za każdy brak stroju uczniowi obniża się ocenę cząstkową za strój o 0,5 
 
Ocena za postęp sprawności 
Uczniowie w każdym semestrze wykonują próby motoryczne. Oceniając sprawność motoryczną          
oceniamy postęp jaki wykazuje uczeń w trakcie swojej edukacji. 
 
Ocena z umiejętności 
Ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów technicznych z zakresu         
realizowanych form aktywności ruchowej wybranych przez nauczyciela. Uczeń który odmawia          
wykonania zadania lub ćwiczenia otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 
 



 
Ocena z wiadomości. 
Uczeń oceniany jest w formie ustnej lub pisemnej z wiadomości dotyczących wybranej dyscypliny             
sportowej, sportu  lokalnego, wydarzeń sportowych, edukacji zdrowotnej. 
 
Ocena za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 
Uczniowie którzy godnie reprezentują naszą szkołę, miasto w zawodach sportowych są oceniani na             
bieżąco. 
Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach powinien zgłosić się w ciągu dwóch tygodni do             
nauczyciela wychowania fizycznego w celu otrzymania oceny za reprezentowanie szkoły lub           
udokumentować udział w innych zawodach. 
 
Uczeń może być zwolniony z ćwiczenia na lekcji przez rodziców/prawnych opiekunów, zwolnienie            
jednorazowe. Długoterminowych zwolnień dokonuje Dyrektor Szkoły decyzją administracyjną na         
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach. 
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć na okres uniemożliwiający wystawienie oceny           
semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego zamiast oceny nauczyciel wpisuje           
,,zwolniony-a”. 
 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, uczeń w ciągu dwóch tygodni           
zobowiązany jest do zaliczenia danej próby/sprawdzianu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z           
nauczycielem. 
Uczeń może poprawiać oceny cząstkowe z umiejętności i wiadomości po wcześniejszym           
uzgodnieniu z nauczycielem terminu poprawy.  
Ocena semestralna/końcoworoczna 
Ocena średnioważona powyżej 0,5 skutkuje podwyższeniem oceny. 
 


