KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO A UCZNIEM
GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE
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Uczeń ma prawo i obowiązek brać czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego.
Uczeń ma prawo w czasie zajęć korzystać z bazy, obiektów, urządzeń sportowych i
przyborów pod nadzorem nauczyciela.
Uczeń ma obowiązek poznać i przestrzegać zasady bhp obowiązujące na lekcji
wychowania fizycznego.
Każdy uczeń jest zobowiązany przynosić strój sportowy zmienny ( buty halowe z białą
podeszwą, białą koszulkę i krótkie spodenki lub dres) i zeszyt do wychowania fizycznego.
Uczeń ma obowiązek przedstawienia na pierwszych zajęciach z wychowania fizycznego
udokumentowanego zaświadczenia od lekarza o przeciwwskazaniach do wykonywania
ćwiczeń ruchowych.
Zwolnienia lekarskie długoterminowe, szczegółowo określa regulamin zwolnień z
wychowania fizycznego.
Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji w półroczu, bez
usprawiedliwienia ( każdy kolejny raz jest równoznaczny z oceną niedostateczną).
Usprawiedliwienia z zajęć wychowania fizycznego powinny znajdować się tylko w
zeszycie do wychowania fizycznego. Rodzice mogą z powodu krótkotrwałej choroby lub
niedyspozycji zwolnić ucznia maksymalnie z 10 godzin zajęć w ciągu półrocza.
Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów programu nauczania. Uczeń,
który jest nieobecny na sprawdzianach oceniających ma obowiązek zaliczenia ich w
terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego.
Uczeń , który opuścił więcej niż 50% zajęć może być nieklasyfikowany.
Przed zajęciami uczeń powinien zdjąć wszystkie ozdoby wiszące (łańcuszki, koraliki
,kolczyki, wisiorki, itp) oraz pierścionki, zegarki, kolczyki w miejscach niebezpiecznych
dla ciała dzięki, którym uczeń mógłby ponieść uszczerbek na zdrowiu i ciele. Paznokcie u
rąk nie powinny wystawać ponad opuszki palców. Nie dostosowanie się do w/w
warunków może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.
Uczeń ma zakaz używania na zajęciach wychowania fizycznego: odtwarzaczy, telefonów
komórkowych, wnoszenia artykułów spożywczych i ich spożywania, a także odrabiania
lekcji i uczenia się z innych przedmiotów.
Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na zajęciach, nauczyciele wychowania
fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności .Wszystkie rzeczy można zostawić w pokoju
nauczycieli wf.
Uczniowie nie ćwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji.
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16. Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela
17. Uczniowie klas Id i If mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w
terminach ustalonych przez nauczycieli.
18. W klasach pierwszych i drugich wprowadzone zostają elementy oceniania kształtującego.
ZADANIEM NAUCZYCIELA JEST:
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•

Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności ( podstawa programowa)
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
Ocenianie osiągnięć , w tym ocenianie bieżące i ustalenie ocen półrocznych i rocznych
Informowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen
Stwarzanie uczniowi szansy na uzupełnianie braków
Prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie
Systematyczne i sumienne realizowanie zajęć wychowania fizycznego`
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