Procedura realizacji zajęć do wyborów przez uczniów
w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Podstawa prawna:
1)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ( Dz. U. poz.1322).

I.

Założenia ogólne:
1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III są realizowane
w formie:
a) zajęć klasowo – lekcyjnych, realizowanych w wymiarze nie mniejszym niż
1 godzina lekcyjna tygodniowo,
b) zajęć do wyborów przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno - zdrowotnych,
zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela
wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo – lekcyjne.

II.

Cele realizacji zajęć do wyboru przez uczniów:
1. Wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, a także zdrowia uczniów oraz
kształtowania aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie ich całego życia poprzez:
a) umożliwienie uczniom uprawiania wybranej dyscypliny sportu, uwzględniając ich
uzdolnienia i zainteresowania oraz tradycje sportowe szkoły i środowiska;
b) rozwijanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie
w systemie wewnątrzszkolnej rywalizacji sportowej;
c) przygotowanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym;
d) umożliwienie uczniom udziału w tanecznych formach aktywności fizycznej, pogłębiające
wiedzę i rozwijające umiejętności w tej dziedzinie.
2. Umożliwienie udziału uczniom w aktywności fizycznej połączonej z elementami
krajoznawstwa i ekologii, kształtujące sprawność fizyczną, poprawiające wydolność
organizmu i koordynację ruchową.

III.

Warunki i sposób realizowania zajęć:
1. Zajęcia do wyborów przez uczniów mogą być realizowane jako zajęcia pozalekcyjne,
pozaszkolne.
2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do
wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zaplanowanej
formy zajęć, np. warunki pogodowe, niska frekwencja, itp.
4. Zajęcia rejestrowane są w dzienniku elektronicznym i podlegają ocenianiu na zasadach
ogólnych, określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
5. Monitorowanie realizacji zajęć do wyboru polega na okresowym badaniu systematyczności
udziału uczniów oraz stopnia ich zaangażowania w te zajęcia.

IV.

Tryb opracowania i przedstawienia propozycji zajęć do wyboru przez uczniów.
1. Dokonanie przez nauczycieli wychowania fizycznego
w zakresie realizacji zajęć do wyboru z uwzględnieniem:

analizy

potrzeb

uczniów

a) potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dyscyplinie
sportu lub aktywności fizycznej;
b) uwarunkowań lokalnych;
c) miejsca zamieszkania uczniów;
d) tradycji sportowych środowiska lub szkoły;
e) możliwości kadrowych.
2. Opracowanie przez dyrektora szkoły propozycji zajęć do wyboru przez uczniów.
3. Uzgodnienie propozycji zajęć do wyboru z organem prowadzącym.
4. Przedstawienie ich do zaopiniowania radzie pedagogiczne i radzie rodziców.
5. Uczniowie z wyłączeniem uczniów pełnoletnich dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

Procedura wchodzi w życie z dniem 20.09.2017r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 23/2017.

