
KRYTERIA CERTYFIKACYJNE DLA SZKÓŁ
„Szkoła z certyfikatem promowania aktywności fizycznej”

Ocenie podlegają działania z lat: 2020/2021, 2021/2022

lp. Obszar podlegający ocenie Ocena

1.
Przedmiotowe Zasady Oceniania, w tym motywacja
ucznia do uczestnictwa w Kulturze Fizycznej.

Ocenie podlegają:
● obszary oceniania,
● kryteria oceniania poszczególnych obszarów.

Skala punktów 0 –
45

- obszary oceniania:
0 - 25 pkt
- kryteria oceniania
poszczególnych
obszarów:
0 - 20 pkt

2.
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (np.olimpiady, zawody,
rozgrywki) oraz innych działań z zakresu promocji aktywności fizycznej (np.
Konkursy plastyczne, spotkania ze sportowcami, pokazy
sportowe).
Ocenie podlegają wyłącznie imprezy organizowane z inicjatywy szkoły:
● wewnątrzszkolne,
● międzyszkolne,
● lokalne.

Skala punktów 0 - 20

- 2 pkt.- za każdą
imprezę
- max. 20 pkt. - za 10
imprez
i więcej

3.
Udział w programach promujących aktywność fizyczną organizowanych
przez instytucje zewnętrzne, organizacje pozarządowe, inne placówki
edukacyjne (np. peleton rowerowy, Program KIK 34, Program UCZEŃ W
FORMIE, Wrocławska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie).

Skala punktów 0-10

- 2 pkt. - za każdy
program
- max. 10 pkt.- za 5
programów i więcej

4.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu aktywności fizycznej. Skala punktów 0-10

- 2 pkt.-za każde
zajęcia
- max. 10 pkt. - za 5
zajęć



5.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego z zakresu
edukacji zdrowotnej, w tym aktywności fizycznej:
● udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach
● samokształcenie (np. korzystanie z dostępnych publikacji, tematycznych
stron WWW).
Na jednego nauczyciela wychowania fizycznego muszą przypadać min. 2
formy dokształcania lub samokształcenia.

Skala punktów 0-10

6. Inne działania z zakresu promowania aktywności fizycznej podejmowane
przez placówkę edukacyjną.
Ocenie podlegają np.:
● zagospodarowanie bloku sportowego (np. gabloty, plansze edukacyjne),
● zajęcia sportowe w ramach działania świetlicy szkolnej,
● ankieta dla uczniów, rodziców dotycząca aktywności fizycznej,
● edukacja rodziców dotycząca Przedmiotowych Zasad Oceniania z
wychowania fizycznego (np. organizacja prelekcji, informacje na stronie
internetowej, ulotki, broszury).

Skala punktów 0 - 5

Wymagania dotyczące przyznania certyfikatu:
1. Do procesu certyfikacji mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie działanie bezpłatne dla dzieci, rodziców i
innych członków społeczności szkolnej.
2. Żaden obszar podlegający ocenie nie może otrzymać 0 pkt.
3. Maksymalna liczba punktów - 100.
Certyfikat będzie przyznany placówce oświatowej przy otrzymaniu min. 60 pkt.


