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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi 

zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843 ze zmianami). 

3. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu – 

rozdział V - Ocenianie Wewnątrzszkolne. 

   

CELE OCENIANIA 

 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

 

 SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

Założenia: 

 Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są podzielone na 2 godziny lekcyjne tygodniowo 

zajęć realizowanych jako zajęcia klasowo - lekcyjne  w klasach pierwszych, 3 godziny zajęć 

klasowo - lekcyjnych tygodniowo w klasach drugich i trzecich oraz 1 godzina tygodniowo 

obowiązkowych zajęć realizowanych jako zajęcia do wyboru przez uczniów w klasach 

pierwszych. 

 Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny śródrocznej jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć 

klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru; 

 Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie pozytywnej oceny   

na każde półrocze. 

 Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia  klasowo - lekcyjne jako 

jedną ocenę końcową z zajęć klasowo - lekcyjnych  i obowiązkowych zajęć  

do wyboru przez ucznia. 

Elementy składowe oceny z zajęć klasowo-lekcyjnych  i obowiązkowych zajęć do wyboru 

przez ucznia: 

 Aktywność (zaangażowanie): działalność na rzecz sportu szkolnego, działalność pozalekcyjna 

związana ze sportem (udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych proponowanych przez 

szkołę), kulturą fizyczną i rekreacją, stosunek do przedmiotu, zaangażowanie w zajęcia lekcyjne, 

zajęcia z  edukacji zdrowotnej, przygotowywanie prezentacji i innych pomocy naukowych  

na lekcje wychowania fizycznego, branie udziału w wyzwaniach proponowanych przez 

nauczycieli  oraz  zawodach szkolnych i międzyszkolnych, własna inicjatywa sportowa. Ocenę 
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za aktywność (pozytywną lub negatywną) otrzymuje uczeń za wszelkie przejawy 

zaangażowania: wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich 

możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich 

organizacji, duży zasób wiedzy i umiejętności, zdyscyplinowanie, udział w rozgrywkach 

wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych, 

niechętny lub negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak odpowiedniego stroju, 

nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, siłowni, sali fitness, boisk szkolnych lub 

innych obiektów wykorzystywanych w trakcie zajęć, brak dyscypliny. Za wyżej wymienione 

elementy składowe oceny za aktywność stosowana jest również metoda plusów i minusów:  

4 plusy ocena bardzo dobra , 4 minusy ocena niedostateczna. 

 Poziom wiadomości i umiejętności ruchowych i teoretycznych:  sprawdziany (zadania) 

praktyczne i ustne, testy praktyczne i ustne, odpowiedzi, prowadzenie zajęć, prowadzenie 

rozgrzewek, organizacja zawodów, sędziowanie, prowadzenie zeszytów, teczek, dzienniczków, 

notatek, blogów lub stron o tematyce promującej aktywność fizyczną i zdrowy styl życia itp. 

Ocenie podlegają wiadomości zdobywane na zajęciach oraz umiejętności organizacyjne  

i ruchowe z różnych form aktywności fizycznej (oraz ich postęp), które realizowane były  

w danym semestrze; W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma dwa tygodnie na 

jego zaliczenie, w przeciwnym wypadku dostaje ocenę niedostateczną (od w/w terminu odlicza 

się dni, kiedy uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim). 

 Systematyczność udziału ucznia w zajęciach - ocena za systematyczność wystawiana jest 

osobno na zajęciach klasowo-lekcyjnych i zajęciach do wyboru przez ucznia. Jest wystawiana  

po każdych 6 godzinach klasowo-lekcyjnych i każdych 8 godzinach zajęć do wyboru (nie są 

wliczane święta i wyjścia lub wycieczki pozaszkolne).Ocena za systematyczność wystawiana 

jest na podstawie ćwiczenia lub niećwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego; W przypadku 

godzin łączonych (dwie lekcje wychowania fizycznego w jednym dniu) liczony jest jeden dzień 

ćwiczeń. Kryteria oceny  przedstawia (tabela 1 i 2) 

Tab.1. Ocena za systematyczność wyliczana na podstawie uczestnictwa w zajęciach klasowo-

lekcyjnych (rozliczenie systematyczności po 6 zajęciach klasowo-lekcyjnych) 

OCENA ĆWICZENIE 

Bardzo dobry 6  lekcji 

Dobry 5  lekcji 

Dostateczny 4  lekcje 

Dopuszczający 1-3  lekcje 

Niedostateczny 0  lekcji 

 

Tab.2. Ocena za systematyczność wyliczana na podstawie uczestnictwa w zajęciach do wyboru 

przez ucznia (rozliczenie systematyczności po 8 lekcjach 

OCENA ĆWICZENIE 

Bardzo dobry 8  lekcji 

Dobry 5-7  lekcji 

Dostateczny 3-4  lekcje 

Dopuszczający 1-2  lekcje 

Niedostateczny 0  lekcji 

 

Uwagi: 
- nieobecność nie jest liczona, jeżeli uczeń w tym samym czasie uczestniczył w innych zajęciach 

organizowanych przez szkołę (sytuacja taka musi być wcześniej uzgodniona z nauczycielem 

wychowania fizycznego); 
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- długoterminowe zwolnienie lekarskie nie jest wliczane do systematyczności, jeżeli uczeń 

przedstawi je nauczycielowi wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach po nieobecności 

(zwolnienie lekarskie lub od rodziców tylko w dzienniczku ucznia z podpisem wychowawcy klasy); 

- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma dwa tygodnie (od momentu 

powrotu do szkoły po nieobecności) na pokazanie nauczycielowi wychowania fizycznego 

usprawiedliwienia podpisanego przez wychowawcę. Po upływie dwóch tygodni ocena za 

nieobecność na lekcji wychowania fizycznego pozostaje bez zmian: 

- nieobecność w danym dniu szkolnym tylko na lekcji wychowania fizycznego jest liczona jako 

niećwiczenie; 

- zwolnienie z ćwiczeń na lekcji od rodziców jest liczone jako niećwiczenie. 

Oceny z wychowania fizycznego przyznawane są w następujący sposób: 

A. 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 wychowaniem fizycznym; 

 reprezentuje szkołę na różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowych; 

 bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na 

terenie szkoły, zawodach, wyzwaniach; 

 systematyczność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 95%-100% aktywnej 

obecności na poziomie oceny bardzo dobrej; 

 wykazał wysoki poziom z zadań dotyczących uczestnictwa i zaangażowania w lekcji 

wychowania fizycznego otrzymując stopnie celujące z aktywności. 

 

B. Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

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

zastrzeżeń ( uzyskując oceny cząstkowe bardzo dobre ); 

 systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy                

w osobistym usprawnianiu; 

 przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających; 

 posiada duże wiadomości  z zakresu wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje 

je w praktycznym działaniu; 

 systematyczność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 89% - 94% aktywnej 

obecności na poziomie oceny bardzo dobrej, 

 bierze udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych, 

wyzwaniach ( nie jest to jednak działalność systematyczna ); 

 całkowicie opanował materiał programowy; 

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

w odpowiednim tempie   i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin 

sportowych zawartych w programie. 

C. Ocena dobra  

Uczeń: 

 wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących uczestnictwa            

i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dobre ); 

 swoją postawą społeczną, stosunkiem do kultury fizycznej nie budzi większych 

zastrzeżeń; 

 wykazał się średnim poziomem opanowania wiadomości (oceny dobre); 

 przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających; 



VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO w RADOMIU 2018/2019 

 

4 Opracowała: Katarzyna Gac przy współpracy  Jolanty Bańczak  i Dariusza Wziątka                                     

 

  Dokument obowiązuje od 1 września 2018 r.  

 

 

 

 systematyczność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 76% - 85%  aktywnej 

obecności na poziomie oceny dobrej; 

 podczas sprawdzianów wykazał się średnim opanowaniem elementów technicznych, 

które tylko w większej części potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu; 

 z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny, 

wydolność fizyczną i sprawność fizyczną za pomocą testu obowiązującego na lekcji 

wychowania fizycznego i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki. 

              

D. Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 wykazał się przeciętnym poziomem z zadań dotyczących uczestnictwa                             

i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego ( oceny dostateczne ); 

 wykazał się przeciętnym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 

fizycznego, 

 systematyczność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 63% - 75% aktywnej 

obecności na poziomie oceny dostatecznej; 

 przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – oceniających; 

 opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie. 

      

E. Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

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

 przystąpił do wszystkich zadań kontrolno – sprawdzających; 

 aktywność ucznia na zajęciach mieści się w przedziale 50% - 62% obecności aktywnej 

na poziomie oceny dopuszczającej; 

 podczas sprawdzianów wykazał się niskim poziomem opanowania umiejętności 

technicznych, których nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu; 

 wykazał się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 

fizycznego. 

 

F. Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

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

(uzyskując oceny cząstkowe niedostateczne ); 

 jest nieprzygotowany do zajęć więcej niż raz w półroczu; 

 nie przystąpił do zadań kontrolno – sprawdzających; 

 nie przywiązuje wagi do własnej sprawności fizycznej; 

 otrzymał 50% ocen niedostatecznych za systematyczność; 

 wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania 

fizycznego. 

 

Uwagi końcowe systemu oceniania: 

 Uczeń, który dodatkowo uprawia jakąś dyscyplinę sportową i legitymuje się 

odpowiednio wysokimi osiągnięciami (tzn. czołówka wyników na Mazowszu lub wyżej) 

jest premiowany dodatkową oceną celującą z wychowania fizycznego (w dzienniku 

Librus kategoria UMIEJĘTNOŚCI). 

 Uczeń godnie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych jest każdorazowo 

premiowany dodatkową oceną celującą z wychowania fizycznego (w dzienniku Librus 

kategoria ZAWODY). 
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 Raz w ciągu półrocza uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i nie będzie to 

liczone do oceny za systematyczność. 

 Uczeń, który nie posiada wszystkich pozytywnie zaliczonych testów czy zadań może 

również podchodzić do zaliczenia z innymi grupami lub w godzinach pozalekcyjnych po 

uprzednim zgłoszeniu i za aprobatą nauczyciela wychowania fizycznego; 

 Uczniowie niećwiczący podczas trwania lekcji wychowania fizycznego przebywają 

razem  ze swoją grupą tam gdzie odbywają się zajęcia i realizują zadania przydzielone 

im przez nauczyciela lub pomagają w lekcji. 

 Decyzja, czy strój ucznia jest odpowiedni na lekcję wychowania fizycznego należy  

do nauczyciela. Ze względów bezpieczeństwa uczeń nie może mieć na sobie żadnych 

rzeczy mogących stwarzać zagrożenie dla niego lub współćwiczących tj. pierścionków, 

obrączek, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, zegarków itp. Uczeń posiadający długie 

włosy musi mieć je związane. 

 Uczeń noszący okulary może w nich ćwiczyć po wcześniejszym dostarczeniu pisemnej 

informacji od rodziców, iż biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka w razie 

uszkodzenia przedmiotu. 

 W przypadku ciągłej, trwającej dłużej niż miesiąc choroby uczeń ma obowiązek 

przynieść pisemną zgodę rodziców na ponowny udział w zajęciach wychowania 

fizycznego. 

 Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą wyjść na zajęcia poza teren 

szkoły, zostają pod opieką innego nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego 

zajęcia w szkole lub innego nauczyciela. 

 Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą 

rodziców Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U.  

z 2017r. poz. 1322) - § 1 ust 1, które weszło  w życie z dniem 1 września 2017r. 

 W celu podwyższenia oceny rocznej uczeń może przystąpić do sprawdzianu 

umiejętności i wiadomości z zakresu, który był realizowany w danym roku szkolnym 

lub wykonać dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela. 

 Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć klasowo-lekcyjnych lub zajęć do wyboru, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia  półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na wymienionych zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

 Ocena proponowana na półrocze i koniec roku jest wystawiana przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia klasowo-lekcyjne po konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia do wyboru przez ucznia. Wszystkie oceny proponowane mogą ulec zmianie na 

koniec półrocza/roku. Wszystkie osoby, które na miesiąc przed końcem półrocza/roku  

nie będą miały wszystkich zaliczeń obowiązkowych z działu umiejętności - wiadomości         

z wychowania fizycznego będą miały wystawione zagrożenie na koniec półrocza/roku. 

 

Zwolnienia z wychowania fizycznego: 

 Opiekunowie prawni w przypadku uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, 

którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą czynnie uczestniczyć w zajęciach 

wychowania fizycznego w danym półroczu lub roku szkolnym, muszą wystąpić              

z podaniem do Dyrektora Szkoły, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie. 

Podanie musi być złożone do 30 września lub 31 stycznia. W innych przypadkach 

podanie musi być złożone do dwóch tygodni po otrzymaniu zaświadczenia                      

o niezdolności do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku 
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skierowania do specjalisty z długim terminem oczekiwania na wizytę, uczeń przedstawia 

dyrekcji ksero skierowania wraz ze zwolnieniem od lekarza rodzinnego; 

 Ze względu na dużą różnorodność proponowanych przez szkołę form aktywności 

fizycznej, od uczniów, którzy do tej pory nie ćwiczyli na zajęciach, wymagana jest 

dodatkowa informacja od lekarza, w jakiego typu zajęciach, ze względu na swój stan 

zdrowia uczeń może uczestniczyć lub jakich czynności nie może wykonywać; 

 W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie (np. uraz podczas zajęć 

wychowania fizycznego, rozgrywek, zawodów sportowych, możliwe jest odstępstwo od 

w/w regulaminu. 

 

 

 

 


