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Niniejsze zasady wprowadza się na okres zarządzonego czasowo do odwołania nauczania na 
odległość z powodu epidemii. 

Zgodnie z 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. poz. 1534)2,  
oraz  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. 
poz. 1322) Wychowanie fizyczne 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej)  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

podstawą do zdobycia oceny z Wf jest systematyczność, włożony wysiłek i zaangażowanie 
ucznia. 

Organizacja zajęć 
 Lekcje z Wf realizowane są według zasad nauczania na odległość tj. samodzielnie 

przez uczniów, bez bezpośredniego nadzoru nauczyciela , ale według jego instrukcji 
przesyłanych wszelkimi dostępnymi wybranymi przez nauczyciela drogami 
komunikacji, takimi jak: poczta elektroniczna, SMS, MMS, komunikatory jak np. 
Messenger, platformy do przesyłania plików jak np. WeTrasfer i i inne) 

 Komunikacja zwrotna z uczniami odbywa się według instrukcji nauczyciela za 
pośrednictwem w/w mediów i ustalane jest indywidualnie. 

 Realizacja zajęć odbywa się według planu lekcji z możliwością innego, bardziej 
dogodnego dla ucznia terminu i godziny, ale nie później niż do niedzieli bieżącego 
tygodnia, z uwzględnieniem warunków pogodowych i zachowaniem obostrzeń władz 
w poruszaniu się. 

 Zajęcia odbywać się muszą z bezwzględnym zachowaniem zasad BHP, a w 
szczególności: 
 Ćwiczenia ruchowe powinny obywać się pod nadzorem osoby dorosłej (rodzica 

lub opiekuna prawnego). 
 Należy zachować bezpieczną odległość od mebli i innych przedmiotów lub 

sprzętów mogących stanowić zagrożenie 



 Używając przedmiotów i przyborów nietypowych takich jak np. krzesło należy 
sprawdzić (opiekun) czy w/w przedmiot jest stabilny i bezpieczny 

 W terenie należy zachować bezpieczną odległość od zbiorników wodnych, a 
przeszkody naturalne muszą być sprawdzone przez opiekuna pod względem ich  
bezpieczeństwa. 

 Ćwiczymy tylko i wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym. 

Ocenianie 
Podstawą do uzyskania oceny z WF jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach 
potwierdzona obecnościami i uzyskaniem frekwencji nie mniejszej niż 50%j w semestrze. 

 OBECNOŚĆ na zajęciach to potwierdzenie odebrania otrzymanej instrukcji od 

nauczyciela i wysłanie raportu o jej realizacji. 
 Instrukcje wysyłane są do każdej lekcji, która każdorazowo musi być odebrana, a jej 

odbiór potwierdzony. 

 Potwierdzone odebranie wiadomości + raport = obecność. 
 Brak potwierdzenia i raportu = nieobecność nieusprawiedliwiona. 

 Usprawiedliwiane obecności odbywa się poprzez telefoniczne lub mailowe podanie 
przyczyny nieobecności przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

Oceny cząstkowe 

Ocena z Wf składa się ze średniej ocen cząstkowych otrzymywanych za: 

1. raporty o stopniu realizacji treści lekcji 
2. prace domowe 
3. sprawdziany z wiedzy 
4. aktywne uczestnictwo (potwierdzone raportem) w zajęciach dodatkowych takich jak: 

Gimnastyka korekcyjna (GK), Zajęcia rozwijające zainteresowania (ZRZ). 

ad.1 Raport 

Każdy raport powinien zawierać następujące treści: 

a) Czy zajęcia zostały zrealizowane i w jakim stopniu: 
Tak/Nie (podać przyczynę)/Częściowo (podać przyczynę) 
 

b) Miejsce zajęć 
cz. 1 - podać miejsce 
cz. 2 - podać miejsce 
 

c) Czas zajęć 
od .................... do ......................... 
 

d) Zrealizowane treści 
Co i ile udało się zrealizować; wprowadzane ewentualnie treści zastępcze (podać 
przyczynę) 
 

e) Dodatkowe materiały 
(zdjęcia, filmy itp.) 



 W zależności od tego jak wyczerpujący będzie raport (opisane punkty a-e) skutkować 
to będzie oceną od 2 (dopuszczający) do 6 (celujący), przy czym 

 zrealizowany pkt. 5 (dodatkowe materiały) skutkuje podwyższeniem oceny do 5 
(bardzo dobry) lub 6 (celujący). 

ad. 2 Prace domowe 

 Z różną częstotliwością będą zadawane drobne prace domowe (krzyżówki, quizy itp) 
poruszające realizowane treści z obszaru szeroko pojętej kultury fizycznej, jej historii, 
edukacji zdrowotnej  itp. 

 Odrobione i odesłane prace domowe będą premiowane oceną od 2 (dopuszczający) 
do 6 (celujący). Brak pracy domowej = niedostateczny. 

 

ad. 3 Sprawdziany z wiedzy 

 Podobnie jak prace domowe, z różną częstotliwością będą przeprowadzane 
sprawdziany z wiedzy z realizowanych treści. 

 Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania będą premiowane oceną od 2 
(dopuszczający) do 6 (celujący). Brak odpowiedzi = niedostateczny. 
 

ad. 4 Zajęcia dodatkowe 

 Aktywne uczestnictwo (potwierdzone raportem) w zajęciach dodatkowych takich jak: 
Gimnastyka Korekcyjna (GK), Zajęcia Rozwijające Zainteresowania (ZRZ). 
 

Ocena końcowa 

 Ocena końcowa z Wf (semestralna i roczna) to średnia arytmetyczna z 
bieżących ocen cząstkowych z zachowaniem koniecznego minimum frekwencji 
tj.: 50% i więcej obecności. 

 Frekwencja poniżej 50%, niezależnie od średniej z ocen = nieklasyfikowany. 
W szczególnych przypadkach (rozpatrywanych indywidualnie) wymagane minimum 
frekwencji może być obniżone. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który osiągnął: 

 frekwencję powyżej 50%  

 średnią z ocen poniżej 1,5 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął: 

 frekwencję powyżej 50% 

 średnią z ocen 1,5 - 2,5 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który osiągnął: 

 frekwencję powyżej 50% 

 średnią z ocen 2,5 - 3,5 
 
 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął: 

 frekwencję powyżej 50% (większość nieobecności jest usprawiedliwiona) 

 średnią z ocen 3,5 - 4,5 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął: 

 frekwencję powyżej 50% (tylko pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwiane) 

 średnią z ocen 4,5 - 5,5 
 
Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który osiągnął: 

 frekwencję powyżej 50% (nieobecności usprawiedliwione) 

 średnią z ocen 5,5 - 6,0 
 
Uczeń, który osiągnął frekwencję poniżej 50%, niezależnie od średniej z ocen cząstkowych 
jest nieklasyfikowany. 
 
Powyższe Przedmiotowe Zasady Oceniania wchodzą w życie z dniem 06.04.2020 i 
obowiązują do odwołania. 
 
 

Cezary Broszkowski 


