Procedura realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć
wychowania fizycznego proponowanych do wyboru przez uczniów
w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.
Cel procedury: procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialność za realizację
dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego proponowanych do wyboru przez uczniów w
Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.

I. Założenia ogólne:
1. Procedura realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego
proponowanych do wyboru przez uczniów w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach została opracowana w oparciu
o § 3.1 i 2 Rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2011 w sprawie dopuszczalnych form realizacji
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

2. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego proponowane do wyboru przez uczniów klas I-III
Gimnazjum nr 1 w Myślenicach mogą być realizowane w formie:
1) zajęć klasowo – lekcyjnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;
2) zajęć pozalekcyjnych.
Powyższe zajęcia mogą być prowadzone jako zajęcia :
•

sportowe

•

rekreacyjno-zdrowotne

•

taneczne

•

aktywnych form turystyki

3. Istnieje możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć z aktywnej turystyki
4. Miejsce, czas trwania i termin odbywania zajęć, liczbę godzin przeznaczoną na zrealizowanie tematów
określa nauczyciel
5. Zajęcia proponowanej do wyboru przez uczniów są alternatywnymi formami wychowania fizycznego i
stwarzają możliwość selekcji przez uczniów określonych zajęć, zgodnie z ich poziomem sprawności
fizycznej,

potrzebami

zdrowotnymi

i

specyfiką

ich

zainteresowań

sportowych

spośród

oferty

zaprezentowanej uczniom przez dyrektora szkoły

II. Cele zajęć do wyboru to przede wszystkim :
1. Umożliwienie uczniom uprawiania wybranej dyscypliny sportu, uwzględniając ich uzdolnienia i
zainteresowania oraz tradycje sportowe szkoły i środowiska;
2. Umożliwienie uczniom udziału w tanecznych formach aktywności fizycznej, pogłębiające wiedzę i
rozwijające umiejętności w tej dziedzinie;
3. Umożliwienie udziału uczniów w aktywności fizycznej połączonej z elementami krajoznawstwa i ekologii,
kształtujące sprawność fizyczną, poprawiające wydolność
organizmu i koordynację ruchową.

IIII. Procedura przygotowania i wdrażania oferty zajęć do wyboru;
1.Ofertę proponowanych zajęć przygotowuje i zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców oraz uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.
2. Za tworzenie oraz promocję oferty zajęć z wychowania fizycznego odpowiadają nauczyciele przedmiotu.
3. Każdy uczeń ma obowiązek dokonać wyboru zajęć raz na 3 lata spośród 3 głównych propozycji:
I. Propozycja nr 1 : jedna dyscyplina powtarzana w kolejnych latach (okres 3 lat):
II. Propozycja nr 2 : trzy dyscypliny + zajęcia na basenie (jedna dyscyplina prowadzona na prze rok):
III. Propozycja nr 3 : sześć dyscyplin + zajęcia na basenie (jedna dyscyplina prowadzona przez jeden
okres / półrocze w ciągu 3 lat):
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany formy zajęć

wybranych przez uczniów, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu I półrocza
5. Deklaracje wyboru (zał. nr 1) zajęć, potwierdzoną przez rodziców ( prawnych opiekunów) uczniowie
klas I i II dostarczają nauczycielom wychowania fizycznego w terminie do 20 czerwca danego roku
szkolnego. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum dostarczają deklarację wraz
z podaniem o przyjęcie do szkoły lub indywidualnie do sekretariatu szkoły, nie później jednak niż do 25
sierpnia
6. O wyborze odpowiedniej propozycji dla poszczególnych klas, grup , decyduje dyrektor szkoły w
porozumieniu z nauczycielami przedmiotu.. Ostateczna decyzja podyktowana jest przede wszystkim :
-

wyborem propozycji zajęć przez większość uczniów klasy (decyduje większość)

-

uwarunkowaniami lokalnymi szkoły

-

tradycjami sportowymi szkoły;

-

możliwościami kadrowymi

7. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego przekazanie wychowawcom klas

informacje na temat

wybranych zajęć wychowania fizycznego, które będą realizowane w danej klasie , w danym roku szkolnym.

IV. Sposób podziału na grupy.
Uczniowie mogą być podzieleni :
•

ze względu na poziom klas np. międzyklasowe

•

ze względu na poziom umiejętności (początkujące, zaawansowane)

•

ze względu na płeć

V. ocenianie
1. Udział uczniów w zajęciach podlega ocenie.
2. Ocenianie uczniów jest miarą wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki zajęć: systematyczność udziału w zajęciach, aktywność ucznia a miernikiem aktywności –
wykonywanie zadań na miarę możliwości)

3. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia do wyboru

jest opracowanie i przedstawienie

uczniowi, rodzicom ( prawnym opiekunom) zasad oceniania zajęć.

4. W przypadku kiedy zajęcia wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia prowadzi inny nauczyciel
niż obowiązkowe zajęcia klasowo – lekcyjne, ocenę śródroczną, roczną wystawia nauczyciel
prowadzący obowiązkowe zajęcia klasowo – lekcyjne, uwzględniając oceny ze wszystkich obszarów
oceniania obowiązujących w obu typach zajęć.

VI. Dokumentacja
1. Każdy nauczyciel prowadzący dodatkowe zajęcia opracowuje Program zajęć według wzoru w zał.
nr 2. Program ten przedkłada dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia do dnia 1 września każdego roku
szkolnego.
2.

Dokumentacja przebiegu zajęć odbywa się w Dzienniki zajęć pozalekcyjnych , z tym , ze tematy
lekcji, potwierdzenie obecności lub nieobecności ucznia na zajęciach. ewentualne oceny nauczyciel
wpisuje do dziennika danej klasy.

VII. Postanowienia końcowe
1. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych brakiem warunków lokalowych, pogodowych do
przeprowadzenia zajęć, nauczyciel ma prawo zmienić kolejność realizowanych zajęć. O planowanej
zmianie powinien powiadomić dyrektora szkoły, uczniów.
2. Po zakończeniu realizacji programu nauczyciel powinien sprawdzić efekty swoje pracy. Wyniki tego
sprawdzenia powinny być podstawą do modyfikacji programu w razie potrzeby.

Załącznik nr 1
Karta deklaracji wyboru dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego proponowanych uczniom Gimnazjum
nr w roku szkolnym 2014/2015
……………………………………..……………..……..
Imię i nazwisko

………………..………………
Klasa

W roku szkolnym …… uczniowie będą realizowali zajęcia z wych. fizycznego ( w wymiarze 2 godz. . tygodniowo ) wybrane
spośród proponowanych poniżej.
Prosimy o zaznaczenie jednej wybranej prze siebie propozycji;
Wybrana propozycja
piłka nożna

Propozycja
nr 1

Jedna dyscyplina
powtarzana w kolejnych
latach ( okres 3 lat):

piłka siatkowa
piłka koszykowa
GRUPA I

Propozycja
nr 2

Trzy dyscypliny + zajęcia na
basenie ( jedna dyscyplina
prowadzona przez rok ):

Piłka ręczna
Siłownia
Piłka siatkowa
Zajęcia na basenie
GRUPA II
Piłka nożna
strzelectwo
Gry i zabawy rekreacyjne +gimnastyka
Zajęcia na basenie
GRUPA III
Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Piłka ręczna
Zajęcia na basenie
GRUPA I

Propozycja
nr 3

Sześć dyscyplin + zajęcia na
basenie ( jedna dyscyplina
prowadzona przez jeden
okres / półrocze ):

Piłka ręczna
Siłownia
Piłka siatkowa
Strzelectwo
Zajęcia taneczne
Piłka koszykowa
Zajęcia na basenie
GRUPA II
Piłka nożna
Strzelectwo
Piłka siatkowa
Piłka koszykowa
Gry i zabawy rekreacyjne +gimnastyka
Zajęcia taneczne
Zajęcia na basenie
GRUPA III
Piłka siatkowa
Piłka nożna
Piłka ręczna
Piłka koszykowa
Zajęcia taneczne
Zajęcia rekreacyjne
Zajęcia na basenie

Podpis

rodzica( opiekuna)……………………………………………………..

