ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN ODBYWANIA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ – SPORT DO WYBORU
W GIMNAZJUM NR 2 I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W GLIWICACH.

II semestr
32 godzin

I semestr
28 godz.

1. Zajęcia wychowania fizycznego organizowane są w GM 2 i SP 23 w wymiarze 2 godzin
tygodniowo w systemie klasowo-lekcyjnym i 2 godziny wykorzystane na realizację
zainteresowań sportowo-rekreacyjnych uczniów jako sport do wyboru
2. Wszyscy uczniowie SP 23 są zobowiązani do zaliczenia obowiązkowych zajęć WF –
sport do wyboru w dowolnie wybranych przez siebie rodzaju zajęć w wymiarze:
• I semestr nauki – 28 godzin
• II semestr nauki – 36 godzin
3. Pełny, czterogodzinny cykl zajęć WF realizowany jest w oparciu o bazę i kadrę
nauczycielską szkoły.
4. Zajęcia WF – sport do wyboru uczeń realizuje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami sam wybiera dyscyplinę i jej
realizację w dowolnej formie, spośród
zaproponowanych przez szkołę.
5. Zajęcia WF – sport do wyboru organizowany jest w wymiarze 2 godzin w tygodniu lub
mogą być te godziny zblokowane w skali miesiąca (do 4 godz.).
6. Podstawą zaliczenia zajęć jest udział i frekwencja na zajęciach w danym miesiącu,
zgodnie z tabelą:
Miesiąc
Ilość godzin w miesiącu
Wrzesień
6
Październik
8
Listopad
8
grudzień
6
Styczeń
8
Luty
4
Marzec
8
Kwiecień
6
Maj
6
Czerwiec
4
7. Szkoła przedstawia propozycję zajęć do 10 września danego roku szkolnego, ich
rodzaj i termin (dzień tygodnia i godzina)
8. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych szkoły i poza nią.
9. Szczegółowy plan zajęć zawierający rodzaj dyscypliny, nazwisko prowadzącego,
termin i miejsce prowadzenia zajęć jest dostępny na tablicy ogłoszenia (obok pokoju
nauczycieli WF) oraz na stronie internetowej szkoły.
10. Każdy uczestnik tych zajęć (sport do wyboru) ma obowiązek miesięcznego rozliczania
się ze swoim nauczycielem WF na podstawie zeszytu do korespondencji, w którym
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Paździer - wrzesień
-nik

będzie odnotowany jego udział w zajęciach (podpis nauczyciela prowadzącego
zajęcia)
Przykład
Miesiąc Lp. Data
Rodzaj zajęć
Podpis
Ocena
za
nauczyciela
miesiąc
1
16.09.14 r. siatkówka
…….
2
23.09.14r. rekreacja
……………….
3
4
1
16.10.14r.
…….
2
3
4

11. Uczeń rozlicza swój udział w zajęciach zgodnie z ilością godzin wykazanych w tabeli
(patrz pkt. 6).
12. Każdy uczeń powinien rozliczyć się z udziału w zajęciach – sport do wyboru
w terminie do 10-tego każdego miesiąca. W uzasadnionych wypadkach może mieć
miejsce późniejsze rozliczenie godzin.
13. Na zajęciach sport do wyboru uczniowie nie podlegają ocenie z zakresu techniki,
taktyki i motoryki.
14. Uczeń może jednak uzyskać dodatkowe oceny za szczególne zaangażowanie lub jego
brak w zajęcia.
15. Na zajęciach sport do wyboru uczeń jest oceniany na podstawie zaangażowania
w ćwiczenia, jego postawa, kultura zachowania się wobec współćwiczących
i prowadzącego zajęcia oraz jego frekwencja zgodnie ze skalą w przeliczeniu na
ocenę:
91 – 100%
celujący
76 – 90%
bardzo dobry
51 – 75%
dobry
31 – 50%
dostateczny
30% i mniej dopuszczający
0% niedostateczny
16. Nauczyciel prowadzący zajęcia sport do wyboru ocenę w danym miesiącu może
podwyższyć za szczególnie wyróżniającą się w czasie zajęć lub też ją obniżyć
w przypadku niewłaściwej postawy ucznia, lekceważącego stosunku do przedmiotu.

