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PSO z wychowania fizycznego 

 

Podstawa prawna do opracowania PSO z wychowania fizycznego: 

 

1) Statut Szkoły 

2) WSO 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (ze zm.) 
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I. Cele wychowania fizycznego: 

 

 wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej, podniesienie 

poziomu wydolności fizycznej, powiększenie potencjału zdrowotnego 

młodzieży, 

 rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, 

zdrowotnej, utylitarnej, sportowej rekreacyjnej oraz wyposażenie uczniów  

w wiedzę i umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w tych 

formach ruchu, 

 kształtowanie pozytywnej postawy wobec zdrowego stylu życia przez 

podniesienie poziomu świadomości wobec odpowiedzialności za własny rozwój 

fizyczny oraz potrzeby ustawicznego działania na rzecz zachowania  

i pomnażania zdrowia. 

 

II. Cele PSO z wychowania fizycznego: 

 

 sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i umiejętności ruchowych 

ucznia, 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie, 

 dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 wdrożenie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijające poczucie 

odpowiedzialności za osobiste postępy w edukacji szkolnej, 

 pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia, 

 pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

 przedstawienie uczniom jasno określonego celu oceniania, 

 dążenie do rzetelności i trafności oceniania, 

 potraktowania oceniania jako integralnej części planu nauczania, 

 przedstawienie uczniom zrozumiałych i jasnych kryteriów oceniania, 

 ujednolicenie kryteriów oceniania stosowanych przez nauczycieli wychowania 

fizycznego, 

 dostarczenie rodzicom, opiekunom informacji o postępach, trudnościach  

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
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III. Przedmiot kontroli i oceny ucznia z wychowania fizycznego: 

 

Wystawiając oceny, nauczyciele wychowania fizycznego kierują się 
następującymi zasadami: 

 

 indywidualizacji 

 obiektywizmu 

 jawności 

 motywującego i wychowawczego wpływu na postawę wobec kultury 

fizycznej 

 

A. Obszary podstawowe: 

 

1) Umiejętności ruchowe oceniane na podstawie przeprowadzonych 
sprawdzianów zgodnych z wymaganiami programowymi z zakresu 
indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej. 

2) Ogólna sprawności fizyczna mierzona testem sprawności ruchowej. 
3) Wiadomości z zakresu: 

 doskonalenia własnej sprawności, 
 dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą, 

 dbałości o prawidłową postawę ciała, 
 indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej o charakterze 

rekreacyjno-sportowym. 
 

4) Postawa ucznia i jego stosunek do przedmiotu: 
 przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych  

z maksymalnym wykorzystaniem swoich możliwości, 

 inwencja twórcza, aktywny udział w zajęciach, pomoc w ich organizacji, 
 dbałość o zdrowie i prawidłową postawę ciała, 

 systematyczne usprawiedliwianie, właściwa postawa społeczne i kultura 
osobista, 

 frekwencja, 

 zdyscyplinowanie, dbanie o higienę ciała i czystość, systematyczny 
udział w lekcjach. 
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B. Obszary dodatkowe 

 

1) Zaangażowanie społeczne w krzewieniu kultury fizycznej: 
 

 wykonywanie gazetki, projektu na wybrany temat związany ze 
sportem, rekreacją, edukacją prozdrowotną, 

 pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej imprezy 
sportowej, 

 samodzielne przeprowadzenie i sędziowanie zawodów sportowych  

o charakterze rekreacyjnym. 
 

2) Udział w zawodach sportowych i zajęciach nadobowiązkowych: 
 
 aktywna postawa na zajęciach pozalekcyjnych, 

 udział w zawodach: w ramach SZS, powiatowych, rejonowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich, 

 bardzo dobre wyniki sportowe (np. pobicie rekordu szkoły, zwycięstwo 
w biegu, turnieju), 

 udział w masowych imprezach sportowo-rekreacyjnych 
organizowanych przez szkołę, 

 uczestniczenie w zajęciach sekcji szkolnego klubu sportowego. 

 

IV. Formy oceniania ucznia: 
 

 
1) Aktywność (waga x2) 

2) Rozgrzewka 

3) Lekkoatletyka 

4) Gry zespołowe 

5) Gimnastyka 

6) Aktywność dodatkowa 
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Aktywność: 

  Stopień  
Czynny udział w zajęciach 

wychowania fizycznego 

(w %) 

6 celujący 100 % 

5 bardzo dobry 89 – 99% 

4 dobry 76 – 88% 

3 dostateczny 63 – 75% 

2 dopuszczający 50 – 62% 

Nieklasyfikacja  poniżej 50% 

  

Aktywność dodatkowa (pozalekcyjna): 

Na podniesienie oceny z wychowanie fizycznego wpływ ma aktywność 
pozalekcyjna i pozaszkolna w zakresie wychowania fizycznego i sportu gdy: 

 uczeń reprezentuje szkołę w różnego rodzaju zawodach i imprezach 
sportowych, 

 uczeń bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach 
pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią. 

 

V. Tryb poprawiania ocen: 

Zgodny ze szkolnym WSO, w indywidualnych przypadkach termin 
poprawy może zostać wydłużony po indywidualnych uzgodnieniach  
z nauczycielem uczącym. 
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VI. Ocena śródroczna i roczna: 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego będzie szczególnie brany 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć a nie kompetencje ruchowe. 

VII. Zwolnienia ucznia: 
 

1) Możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; podstawą do tego 

zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń 

fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może 

wykonywać i przez jaki okres. W takim przypadku uczeń uczestniczy w 
realizacji zajęć z wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania 

wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń jest oceniany  

i klasyfikowany. 
2) Możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego; zwolnienia dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza  
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego przez okres wskazany w tej opinii. W tym 

przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez 

okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia 
uniemożliwia klasyfikację uczeń nie podlega klasyfikacji,  

w dokumentacji wpisuje się „zwolniony”/”zwolniona”. 
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Wymagania edukacyjne: 
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