REGULAMIN ZALICZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2022/2023
I. ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

1. Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego odbywają się drogą elektroniczną (USOS) do
wybranej grupy zajęciowej z Wychowania fizycznego.
2. Zajęcia z Wychowania fizycznego odbywają się w różnej formie w zależności od możliwości
ruchowych i zdrowotnych studenta oraz możliwości organizacyjnych, finansowych i bazowych
SWFiS Politechniki Koszalińskiej.
3. Na zajęciach z Wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne
(sportowe), z jasną podeszwą.
4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione
w szatni.
5. W czasie zajęć Wychowania fizycznego obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych
na zajęcia.
II.

WARUNKI ZALICZENIA.

1. Zaliczenie przedmiotu dokonuje prowadzący grupę. Wpis umieszcza się w protokole
zaliczeniowym (USOS).
2. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:
a) FREKWENCJA:
• Obecność na zajęciach + 4 pkt
• Odrabianie zajęć + 3 pkt
• Spóźnienie na zajęcia do 15 minut - 1 pkt
• Nie uczestniczenie w zajęciach - 0 pkt
• Brak aktywności na zajęciach - 1 pkt
b) MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH PUNKTÓW:
• Udokumentowana czynna aktywność fizyczna w zajęciach organizowanych przez
SWFiS PK 0 – 16 pkt (4x4 pkt)
• Aktywna pomoc w organizacji rozgrywek sportowych, imprez sportoworekreacyjnych przez SWFiS 0 – 12 pkt (4 x 3 pkt)
• Udział w sekcji KU AZS 0 - 75 pkt (15 zajęć x 5 pkt)
• Udział w zawodach w ramach rozgrywek AZS-u +10 pkt
Suma punktów możliwych do zdobycia:
100 % Frekwencja: max. 60 pkt do uzyskania (15 zajęć x 4 pkt)
Dodatkowa punktacja: max. 113 pkt do uzyskania
ZALICZENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MINIMUM 65 PUNKTÓW
3. Termin uzyskania zaliczenia ustala Dziekan Wydziału. Wpisu dokonuje się na ostatnich zajęciach
w semestrze.
4. Studiujący indywidualnym tokiem, ustala na początku semestru z Kierownikiem SWFiS
warunki oraz termin zaliczenia przedmiotu.
5. ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

1. Osoby ze zwolnieniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę (na jeden semestr lub
na cały rok akademicki) biorą udział w zajęciach „Gry umysłowe”.
2. Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego dla osób ze zwolnieniami lekarskimi odbywają się
drogą elektroniczną do wskazanej grupy „Gry umysłowe”.

