
 

Regulamin 

 funkcjonowania alternatywnych zajęć wychowania fizycznego 

w II LO 

 

1. Celem tworzenia alternatywnych zajęć wychowania fizycznego (dalej AZWF) 

 w zakresie nauczania wychowania fizycznego jest: 

a) zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków nauki; 

b) rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich 

sprawności motorycznej. 

 

2. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym  

dopuszcza realizację podstawy programowej w ramach: 

1 godziny w systemie klasowo-lekcyjnym oraz 2 godzin alternatywnych zajęć 

wychowania fizycznego.  

 

3. Dwie godziny alternatywnych zajęć wychowania fizycznego w ramach 

tygodniowego wymiaru godzin mogą być organizowane w formie: 

a) zajęć sportowych; 

b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 

c) zajęć tanecznych; 

d) aktywnych form turystyki, które realizowane będą w dniu wolnym od zajęć i na 

 koszt uczestnika  

 

4. Zasady tworzenia AZWF : 

a) szkoła przygotowuje dla uczniów ofertę alternatywnych zajęć wychowania 

fizycznego  z uwzględnieniem: 

- potrzeb zdrowotnych, 

- zainteresowań, 

- osiągnięć sportowych w danej dziedzinie sportu, 

- uwarunkowań lokalnych, 

- miejsca zamieszkania uczniów, 

- tradycji sportowych szkoły. 



b) uczniowie dokonują wyboru i zostają przypisani do wybranej grupy na cały rok 

szkolny; 

c) na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), Dyrekcja szkoły moŜe wyrazić 

zgodę  na udział ucznia w AZWF  organizowanych poza szkołą; dotyczy zajęć, 

o których mówi pkt 3 a) 

d) Dyrekcja szkoły wyraŜa zgodę na podstawie zaświadczenia potwierdzającego 

udział w zorganizowanych zajęciach; (wzór w załączniku) 

e) liczba uczniów w grupie na terenie szkoły powinna wynosić od 12 do 26 osób.  

 

5. Dokumentację prowadzonych AZWF stanowi dziennik zajęć:  

a) uzyskane przez uczniów oceny śródroczne i roczne są wpisywane do 

 klasowego dziennika lekcyjnego przez nauczyciela prowadzącego po 

 zakończeniu klasyfikacji; 

b) śródroczna i roczna frekwencja uczniów na zajęciach AZWF przekazywana 

 jest wychowawcom klas; nauczyciel prowadzący zajęcia w danej grupie 

 zobowiązany jest do zgłaszania wychowawcy faktu dłuŜszej absencji ucznia 

 lub w kaŜdej sytuacji budzącej wątpliwości; 

c) dzienniki zajęć AZWF przechowywane są w pokoju nauczycielskim. 

 

6.  Warunki zmiany przydziału do grupy: 

f) na prośbę ucznia Dyrekcja moŜe wyrazić zgodę na jego przeniesienie do 

grupy o innej specjalności; 

g) informację o zmianie przydziału ucznia do grupy powinna być przekazana 

przez nauczyciela prowadzącego wychowawcy klasy, Dyrekcji i rodzicom 

ucznia.  

 

7.  Nauczyciel prowadzący obligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego ustala 

ocenę śródroczną/roczną na podstawie bieŜących ocen wynikających  

z uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i oceny śródrocznej/rocznej  

z obowiązkowych pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć.  

 

8. Uczniowie biorący udział w AZWF organizowanych poza szkołą są 

zobowiązani, na tydzień przed klasyfikacją śródroczną/roczną, dostarczyć 



nauczycielowi przedmiotu zaświadczenie o udziale w zajęciach i ocenie 

końcowej. (wzór w załączniku) 

  

9. Dopuszcza się moŜliwość łączenia, w okresie nie dłuŜszym niŜ 4 tygodnie, 

dwóch godzin alternatywnych zajęć wychowania fizycznego organizowanych  

w formie zajęć pkt. 3 d) z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te 

zajęcia. 

 

 

 

 

 

 


