
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR3 IM. A. KOCURA 
 W KATOWICACH 

I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 
1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 843). 
2. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze statutami Zespołu Szkół Zawodowych Nr3 w Katowicach 
tj. Technikum nr 14 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr4. 

II PODSTAWY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 
3. Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry kończące się oceną klasyfikacyjną. 
4.1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych określa się wg skali zgodnie z § 9 ust. 1 
rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r., które są średnią ważoną ocen bieżących. 
4.2. Jeżeli średnia ważoną po przecinku wynosi < ,49 ocenę zaokrągla się w dół, a ≥ ,50 w górę. 
5. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych z dwóch semestrów. 
6. Elementami składowymi oceny z wychowania fizycznego są: 
A. postawa wobec wychowania fizycznego, 
B. sprawdziany z zakresu umiejętności i wiadomości oraz postępu sprawności motorycznej, 
C. aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
7.1 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. 
7.2 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. 
7.3 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2 przekracza połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym semestrze w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
7.4 Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia w terminie 14 dni od daty wystawienia zwolnienia 
przez lekarza. 
7.5 Jeżeli zwolnienie z zajęć wf obejmuje tylko jeden semestr, ocenę końcową stanowi ocena z semestru, z 
którego uczeń został oceniony. 
8. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 
na podstawie § 7. ust. 1 nie bierze udziału w sprawdzianach umiejętności i/lub testach postępu sprawności 
fizycznej zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. 
9. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz 
przedmiotowym systemem oceniania, co nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym, a uczeń 
potwierdza własnoręcznym podpisem na zbiorczej liście klasy.
10. Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne są dostępny do wglądu uczniów i rodziców 
przez cały rok szkolny w gablocie informacyjnej przy gabinecie wychowania fizycznego oraz na stronie 
internetowej Szkoły. 
11. Oceny są jawne, nauczyciel uzasadnia je oraz podaje sposoby poprawy. 
12. O postępach ucznia rodzice powinni być systematycznie informowani poprzez system interentowy 
„Synergia Librus” oraz na zebraniach rodziców. 
13. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice powinni być poinformowani o przewidywanej 
ocenie rocznej z wychowania fizycznego. 
14. W przypadku uzyskania oceny rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje prawo do egzaminu 
poprawkowego na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015r. 



16.1. Uczeń może być niesklasyfikowany z wychowania fizycznego jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W tym przypadku 
uczeń może zostać dopuszczony przez radę pedagogiczną do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z 
rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015r. 
16.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu przeważającej ilości nieusprawiedliwionych godzin nieobecności 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Do oceny z egzaminu klasyfikacyjnego zalicza się mu oceny za 
stosunek do przedmiotu, tj. za obecności, strój sportowy i aktywność na zajęciach. 
17. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego systemu oceniania lub z nimi związane przechowuje 
nauczyciel przez cały rok szkolny i udostępnia uczniom oraz rodzicom do wglądu na żądanie. 
18. W sytuacjach spornych nie uregulowanych przez przedmiotowy system oceniania z wychowania 
fizycznego oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, obowiązują decyzję, które podejmują 
zainteresowane strony po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. 
III SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY NA WYCHOWANIU FIZYCZNYM 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO 
Każdy uczeń otrzymuje po 2 oceny (w połowie i na koniec każdego semestru) za systematyczny udział w 
lekcji wf, przygotowanie do lekcji i aktywność na lekcjach wf, co daje 6 ocen.
Oceny te są wagi 2 i mają znaczący wpływ na ocenę końcową

1. POSTAWA WOBEC WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

A.Systematyczny udział w lekcji wf

Liczba nieobecności na 
wf (godziny lekcyjne)
- 2 oceny w semestrze

Ocena

0 celująca

2 bardzo dobry

4 dobry

6 dostatecnny

8 dopuszczający

10 niedostateczny

B. Przygotowanie do lekcji wf

! uczeń ma prawo wykorzystać 2 „nieprzygotowania do zajęć wf - np.” w każdym semestrze, 
! za każde nieprzygotowanie (brak stroju, obuwia zmiennego) za każde 2 godziny lekcyjne (po 
przekroczeniu dopuszczalnych możliwości „nieprzygotowania – np.”) uczniowi obniżana jest ocena o 1 
za każde „nieprzygotowania do zajęć wf (z wyjątkiem lekarskiego zwolnienia z ćwiczeń) w skali ocen 
od 6-1

C. Aktywny udział w zajęciach

! uczeń wykazujący rażąco negatywny stosunek do zajęć wf otrzymuje „niećwiczenie - nć”, 
! za każde  niećwiczenie na lekcjach wf uczniowi obniża się ocenę za aktywność o 1 w skali ocen od 
6-1



2. SPRAWDZIANY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI I POSTĘPU W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ ORAZ WIEDZY 

Uczeń w każdym semestrze przystępuje do sprawdzianów umiejętności z poszczególnych dyscyplin 
sportowych za co otrzymuje oceny cząstkowe wagi 1. Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich 
sprawdzianów z wyjątkiem uczniów z opinią o ograniczonych możliwościach udziału w zajęciach wf (§ 
7. ust. 1). Jeżeli uczeń nie przystąpi do jakiegoś sprawdzianu otrzymuje do dziennika ocenę 
niedostateczną za ten sprawdzian. 
Sprawdzian można poprawić w przeciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły po 
usprawiedliwionej nieobecności. Po tym terminie (lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności) 
uczeń otrzymuje za sprawdzian do dziennika ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo zgłosić 
nauczycielowi chęć poprawienia oceny niedostatecznej. W przypadku poprawy oceny po 
usprawiedliwionej nieobecności otrzymuję ocenę o jedną niżej niż ta jaką uzyskał, po każdej lekcji 
gdzie nauczyciel organizuje możliwość zaliczenia sprawdzianu. 
Test sprawności jest wykonywany na początku roku szkolnego dla klas pierwszych (jako test bazowy) 
oraz każdego roku szkolnego jako test oceniający postępy w sprawności fizycznej. 
Ocenie podlega postęp w zakresie sprawności fizycznej, a nie jej poziom. 

Ocena 
Kryteria oceny 
6  - poprawa wyników we wszystkich pięciu próbach 
5  - poprawa wyników w czterech próbach 
4  - uzyskanie wyników na tym samym poziomie lub poprawa trzech i obniżenie trzech 
3  - obniżenie jednego lub dwóch wyników bez poprawy wyników innej próby 
2  - obniżenie wyników czterech prób bez poprawy wyniku piątej 
1 - obniżenie wyników pięciu prób 

Dodatkowe oceny z wychowania fizycznego można otrzymać  za:

! Udział w zawodach międzyszkolnych - Mistrzostwa Katowic - waga 2
! Udział w zawodach wewnątrzszkolnych np. w Szkolnych Igrzyskach Sportowych, Dniu Sportu 
Szkolnego  - waga 1
! Pomoc w organizowaniu imprez sportowych, działalność na rzecz sportu szkolnego - waga 1
! Gra w klubie sportowym potwierdzona zaświadczeniem - waga 1
! za szczególne zaangażowanie w lekcje, inwencję twórczą - waga 1
! za aktywny udział indywidualny i zespołowy w planowaniu oraz organizacji zajęć (np. edukacji 
zdrowotnej)  - waga 1


