
ZASADY 

uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego obowiązujące studentów PWSZ w 
Płocku 

w roku akademickim 2018/2019 

 

1. Studenci, którzy objęci są obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego ćwiczą w godzinach, 
grupach i miejscach wyznaczonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWSZ 
w Płocku. 

2. W trakcie odbywania  zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych 
obiektów i Regulaminu Studiów. 

3. Zaleca się niezabieranie na zajęcia rzeczy wartościowych. Za przedmioty wartościowe (w tym 
telefony komórkowe, zegarki, biżuterię, pieniądze, itp.) pozostawione w szatni i w obiektach 
sportowych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany poinformować grupy ćwiczeniowe o zasadach 
bezpieczeństwa i sposobie zaliczenia zajęć. 

5. Nauczyciel akademicki sprawdza obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych planem 
studiów. 

6. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (zmienione i czyste obuwie sportowe, spodenki i koszulka 
sportowa, możliwy dres sportowy). Strój obowiązuje od pierwszych zajęć. W przypadku braku 
wymaganego stroju student nie może przystąpić do zajęć. 

7. Podstawą do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego jest 100% wymaganej frekwencji i aktywny 
udział studenta w zajęciach, potwierdzony przez nauczyciela prowadzącego. 

8. Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 20% zajęć może stanowić podstawę 
do niezaliczenia przedmiotu. 

9. Nieobecność na zajęciach student zobowiązany jest odrobić w terminie miesiąca od daty opuszczenia 
zajęć. 

10. Prowadzący zajęcia określa sposób i tryb odrabiania zajęć powstałych w skutek nieobecności 
studenta na zajęciach. 

11. Odrabianie zajęć odbywa się w grupach u nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

12. W ciągu jednego dnia możliwe jest odrobienie 1 jednostki lekcyjnej (90 minut), w tygodniu maks. 2 
jednostek lekcyjnych (180 min). 

13. Osoby odrabiające nie będą przyjmowane na zajęcia na tydzień przed zakończeniem semestru. 

14. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 
przekraczającej 20% liczby zajęć w danym semestrze, o terminie i sposobie odrobienia zajęć 
decyduje nauczyciel prowadzący. 

15. Studenci, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą ćwiczyć (cały semestr bądź cały rok 
akademicki), zobowiązani są w okresie pierwszych dwóch tygodni każdego semestru dostarczyć 
zwolnienie lekarskie z zajęć od specjalisty lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z podaniem 
(wzór na stronie Studium WF) do sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego. 

16. Zaliczenie semestru z wychowania fizycznego bez konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą 
za zgodą nauczyciela prowadzącego otrzymać: 

• członkowie kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu (po dostarczeniu w ciągu 14 dni od 
rozpoczęcia semestru, zaświadczenia z danego związku sportowego), 



• studenci, którzy są zawodnikami klubów I, II ligi państwowej - danej dyscypliny sportu, 
biorących udział w rozgrywkach lub zawodach (po dostarczeniu w ciągu 14 dni od 
rozpoczęcia semestru, zaświadczenia z klubu, którego są aktualnymi członkami), 

• czynni członkowie jednej wybranej sekcji AZS PWSZ Płock 

• studenci, którzy odbyli zajęcia w Studium WFS PWSZ Płock oraz innych uczelni (po 
dostarczeniu nauczycielowi prowadzącemu indeksu z odpowiednim wpisem w ciągu 
pierwszych dwóch tygodni każdego semestru) i otrzymali ocenę pozytywną. Nie przepisuje 
się zaliczeń („zal."). Student, który nie zgłosił się w w-w terminie ma obowiązek 
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. 

17. Sprawy nie ujęte niniejszymi zasadami, a dotyczące zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego 
rozstrzygane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia oraz Kierownika SWFS PWSZ w Płocku. 


