
OBWIĄZKOWE ZAJĘCIA DO WYBORU 

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

………………………………………………. …………………. 
imię i nazwisko ucznia     klasa 

Z zaproponowanych zajęć wybieram: 

Zajęcia artystyczne – 1 godzina tygodniowo 
Wybierz jeden rodzaj zajęć. W miejsce kwadratu wstaw X 

□ rysunek 

□ malarstwo 

Wychowanie fizyczne – 2 godziny tygodniowo 
Wybierz jeden rodzaj zajęć. W miejsce kwadratu wstaw X 

□ gry zespołowe /piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszowa, piłka 

nożna/ 

□ gry rekreacyjne /badminton, ringo, fitness, aerobik, ćwiczenia 

rozciągające, korekcyjne, relaksacyjne, gry i zabawy, tenis stołowy, 

piłka siatkowa i piłka koszowa w rekreacji/ 

 

 

 

 

………………      ……………..…………………. 
data    podpis ucznia 

…………………………………………………. 
podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY WYBORU OBWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ DO WYBORU 

Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH, ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

ORAZ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

1. Głównym celem realizacji obowiązkowych zajęć do wyboru prowadzonych w 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika jest wspieranie rozwoju fizycznego, 

psychicznego i społecznego oraz zdrowia uczniów, a także kształtowanie ich 

aktywności. 

2. Zajęcia do wyboru są realizowane jako obowiązkowe zajęcia lekcyjne, 

podczas których realizowana jest podstawa programowa dla III etapu 

edukacyjnego. 

3. Zajęcia prowadzone są w grupach. Dopuszcza się tworzenie grup 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

4. Uczeń ma obowiązek dokonać wyboru i pisemnie zadeklarować się, jaki 

wybrał przedmiot z zajęć fakultatywnych do 13 maja 2016 r. Deklaracja musi 

być potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. 

5. Uczniowie, którzy naukę w Gimnazjum rozpoczynają 1 września wyboru zajęć 

dokonują na karcie zapisu do Gimnazjum. 

6. W przypadku, gdy uczeń nie dostarczy pisemnej deklaracji w wyżej 

wymienionym terminie, zostanie przydzielony do grupy wybranej przez 

dyrektora gimnazjum. 

7. Zmiany wybranego przez siebie fakultetu można dokonać na pisemny 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna złożony do dyrektora gimnazjum w 

pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego, tylko i wyłącznie z ważnych 

powodów np: 

 stan zdrowia uniemożliwiający uczestniczenie w danym fakultecie, 

 opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej, 

 przypadki losowe. 

8. Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego przeniesienia należy do dyrektora 

szkoły i zależna jest od liczebności grup już istniejących oraz możliwości 

technicznych związanych z planem lekcji poszczególnych klas. W innym 

przypadku zmiana wybranego fakultetu jest niemożliwa. 

 

………………      ……………..…………………. 
data    podpis ucznia 

…………………………………………………. 
 podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 


