
Regulamin realizacji obowiązkowych  

zajęć wychowania fizycznego wybieranych 

przez uczniów (zajęć fakultatywnych) 

w Niepublicznym Gimnazjum  Nasza Szkoła  im. J. Korczaka w Warszawie   

 

  

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2011 r. w 

sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz. U. Nr 175 poz. 1042)  

I. Cele realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

prowadzonych w formie zajęć lekcyjnych do wyboru przez uczniów (zajęć 

fakultatywnych). 

Głównym celem realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

prowadzonych w formie zajęć do wyboru przez uczniów (fakultatywnych) jest 

wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego oraz zdrowia 

uczniów a także kształtowanie aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie 

ich całego życia poprzez:  

1. umożliwienie uczniom uprawiania wybranej dyscypliny sportu, 

uwzględniając ich uzdolnienia i zainteresowania oraz tradycje sportowe szkoły i 

środowiska,  

2. rozwijanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi lub 

zabawie w systemie wewnątrzszkolnej współpracy i rywalizacji sportowej,  

3. przygotowanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie 

wolnym,  

4. umożliwienie uczniom udziału w tanecznych formach aktywności fizycznej, 

pogłębiających wiedzę i rozwijających umiejętności w tej dziedzinie,  

5. umożliwienie udziału uczniów w aktywności fizycznej połączonej z 

elementami krajoznawstwa i ekologii, kształtujące sprawność fizyczną, 

poprawiające wydolność  

organizmu i koordynację ruchową.  

 

II. Zasady i sposób realizacji:  

 

1.Obowiązkowe zajęcia fakultatywne wychowania fizycznego mogą być 

realizowane jako zajęcia lekcyjne 

w następujących formach: 

Zajęcia sportowe 

Zajęcia sprawnościowo-zdrowotne 

Zajęcia taneczne 



Aktywna turystyka( np. zielona szkoła )  

2. W szkole, dwie spośród obowiązkowych godzin zajęć wychowania 

fizycznego, realizowane są w systemie klasowo –lekcyjnym natomiast dwie 

spośród godzin  

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczniowie realizują w 

wybranych przez siebie formach zajęć  zgodnie z własnymi zainteresowaniami, 

poziomem sprawności fizycznej oraz potrzebami zdrowotnymi.  

3. Zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych liczących od 12 do 

25 uczniów. 

5. Przewodniczący zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego na dwa 

tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego przedstawia dyrektorowi szkoły 

propozycję zajęć fakultatywnych  

6. Dyrektor szkoły zatwierdza ofertę zajęć fakultatywnych po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej. 

7. Uczniowie za zgodą rodziców deklarują udział w  

wybranych przez siebie zajęciach w pierwszych tygodniach września i 

uczestniczą w nich do końca roku szkolnego.  

8. Uczeń może zostać zwolniony z obowiązkowych zajęć fakultatywnych 

zgodnie z Procedurą zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów.  

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany 

formy wybranych zajęć przez ucznia, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu I 

semestru.  

10. Istnieje możliwość łączenia zajęć wychowania fizycznego organizowanych 

jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w okresie nie dłuższym niż cztery 

tygodnie. 

11. Zajęcia rejestrowane są w dzienniku lekcyjnym . 

12. Udział uczniów w zajęciach podlega ocenie na zasadach ogólnych 

określonych  w przedmiotowym systemie oceniania zgodnym z zasadami 

oceniania w statucie.   

 

III. Miejsce realizacji  

Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych w Gimnazjum nr 121 im. W. 

Zawadzkiego przy ul. Płużnickiej 4 oraz na Pływalni OSiR Targówek przy ul. 

Łabiszyńskiej 20. 

Zajęcia wychowania fizycznego organizowane jako zajęcia lekcyjne, odbywają 

się w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, na zewnątrz budynku w 

środowisku naturalnym, na terenie obiektów sportowych miasta. 

2.Miejsce i rodzaj realizacji zajęć uzależniony jest od warunków 

atmosferycznych i pory roku. 

 



 


