Załącznik nr 2
do Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
Zgoda dyrektora szkoły
na realizowanie części zajęć wychowania fizycznego poza systemem klasowo-lekcyjnym
1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizowanie części zajęć wychowania fizycznego
poza systemem klasowo-lekcyjnym, w porozumieniu z klubem, na wniosek rodziców ucznia, który
trenuje systematycznie w klubie (nie mniej niż trzy razy w tygodniu) oraz reprezentuje klub w zawodach
i może udokumentować swoje osiągnięcia (nagroda, dyplom, medal, list pochwalny od trenera).
2. Wniosek ten może być rozpatrywany tylko, jeżeli wf odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji.
3. Uczeń trenujący w klubie musi być obecny na lekcji organizowanej przez szkołę przynajmniej raz
w tygodniu — na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu, o których poinformowani są
dyrektor szkoły, rodzice ucznia, wychowawcy.
4. Zastosowanie się do opisanych reguł jest warunkiem wystawienia uczniowi oceny semestralnej i rocznej
przez nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin.
5. Ocena ta jest średnią: oceny celującej za osiągnięcia sportowe w klubie i oceny z zajęć, w których uczeń
bierze udział w szkole (w systemie klasowo-lekcyjnym).

Zgoda dyrektora szkoły
na realizowanie części zajęć muzyki poza systemem klasowo-lekcyjnym
1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu może wyrazić zgodę na realizowanie części
zajęć muzyki poza systemem klasowo-lekcyjnym na wniosek rodziców ucznia, o ile rodzice przedstawią
informację ze szkoły muzycznej o liczbie godzin i charakterze zajęć, na które uczęszcza dziecko.
2. Wniosek ten może być rozpatrywany tylko, jeżeli muzyka odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji.
3. Uczeń, korzystający ze zwolnienia z części zajęć z muzyki, musi być obecny na nie mniej niż 50% zajęć
z muzyki organizowanych przez szkołę.
4. Zastosowanie się do opisanych reguł jest warunkiem wystawienia uczniowi oceny semestralnej i rocznej
przez nauczycieli muzyki Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin.
5. Ocena ta jest średnią: oceny celującej za zajęcia w szkole muzycznej i oceny z zajęć, w których uczeń
bierze udział w szkole (w systemie klasowo-lekcyjnym).
6. Zwolnienie z zajęć muzyki nie dotyczy autorskich zajęć interdyscyplinarnych organizowanych przez
szkołę.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń
na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
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