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ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA ZAJĘC
Z WY CHOWAI\IA FIZY CZNE GO

1. StLrclent.jest zot-.orł,iązan1, zapisać się rra za.jęcia W'\chor,r,ania Fiz.vcznego (WF) zgodnle z
zasatlanli irł tcrtlinic rvsli,azatlvnl rł ogłoszetliit na stronie (]entrunl Sporttr PŁ (CS). Po
zalitlńczenir-r zapisćllł elektroniczl,tl,ch stucient n,}oze zapisac się na zalęcla WF do końca
pierlvszego ti,gildnia za.jęc r,r ltazciego proił-aclzącego. Po tl,m ternrinie sprawy zapisów na

zlrjęcia f()zstr1,\,gil Z-ca I]r rel,ttlra (-cntrlitlr Spclrlti ds. Dy,daltty,czny,ch.

Sllrdcllt 1,1li_i pra\\o do jednc.i tlieclbec,ntlści nieitspl,aił,iedliwionej i czterech nieobecności
Llspla\\iecilirł,iorivt:h zrłoltlietliem lekarslrim 1oliazallvm \\ ciągu drvoch najblizszych za-

.jęć po chorobie).

Kazci_l student uczęszczaląc\ na zajęcia rł, 2 semestrze ma obowiązek uczestniczyć w
iednej irnprezie spoltowej organizowanĄ przez Centrum Sporlu PŁ lub AZSPŁ.łJdział
rł imprezie jest warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenta zajęc z WF na semestrze 2.

Zaliczęnia uzyskane na innych uczelniach lub kięrunkach studiow mogą być uznane na
podstar,i,ie r,łpistilv do indeksu ltrb innlclr ciokumentó1,,,, poświadczających uzyskanie tego
zirliczetlitl. Sturdent z,głasza się w tl,m celtr do Z-cl,Dl.rektora CS ds. Dydakt_vcznych

()sobr posiadąące orzeczenie o stopnilt niepełnclsprtrn,ności za|icza,iązajęcia z WF pro-
pollo\\ane przez BiLrro Osób Niepełttosprarł,tl;,cll Pł, (BON Pł,) lLrb uczestniczą dwa razy
tv semestrze .jakcl sędziilrvic-pomoctlic1, lv zallcldach organizorł,anych przez Centrum
Sptlrlu Pł, lub.,\1,S Pl-. Ziiliczenia cloktlnu.jc Z-ca Dyrelitora ('S cls. Dvdaktycznych.

(]sLlbl posiatilljące ()l1(,czL,llic rl :Itll]L-tiLt tiiepełrlosprar,r,trosci lnogą rorttricz uzl,skać zali-
czct-tir, 7a.|ęc /, \\il-'rr oparcitt o sanodzielne opracor,l,atlc c,lrła relćrat1, 1rv zakresie tema-
tvl.'i c]otrczącc.j sportu. rel<r,eac-.ii. turl,str ki):

a) Zakres temat)icz11},ref'erató1ł, \^,\,znacza Z-ca D,vrektora CS ds. Dydakt,vcznych.

b) Objętość referatu musi zawierać się w przedziale 3-4 stron A-4.

c) Złożentę referatórv u Z,-cy Dylektora CS ds. Dyclaktycznl,ch musi nastąpić przed za-
liclńczetliem okresu zajęć ćiydalrtycznyclr w semestrze.

Str-ldencj posiaclająci, clługotrrł,ałe schorzenia lirb sturdenci. którzy ulegli nagłym \Ąrypad-
lttlm t-t-togą ltzl,skac zaliczenie WF za biezącr senlestr ptl uzyskaniu zgody Dyrektora CS
PL i spełnienili warunkór,v zaliczenia.ialt rł,pkt. _5 i 6, Schorzenia lub wypadki musząbyc
ltcloltullrento\\,a]lc tlrzeczeniami lel.,arskimi. przedstallionl,mi przec1 zakończeniem okresu
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zrrj eć e11 dal,t1 czny,clr ri, sen,iestrzę,.

8. 1itlit:zcnie rlbuiliilz,kol.1veh za.ięc z \\'f,bez ilboniązku odbl,rł,ania t_'-ch zajęć mogą
otrzl tllttć;

a) ('złołlkorł ie kaclrl, nat,tlc]clrł,e i. olinlpi"jsltie.j. rrrrirłcrs.jadowe.i (ił,y,magane potwierdze-
riie z Polsli.iegcl Zu,iązku Sportolvego).

b) Zarvoclnicv posiaciającv klasę sporlową MistrzowskąKrajową - (potwierdzenie z Pol-
sltiego Zr,r,iązku Sportou,ego - PZS. dotyczące dysc,vplin rozgrywanych u, ramach
Akadenrickich Mistrzostvr, Polski - AMP),

c) Stuclenci cldbr lłającr sl-stematyczne treningi w selrcjach sporlow,ych AZS PŁ zgodnie
Z un10\\ią
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d; S,' spot,tach indlr.l,idr,ralnl,clr posiadacze nrininrutn l klasy sportowej (wymagane jest

potrłiel,clzenie z Polsltiego Zrviązku Sportorvego. dclt,vczące d,vscyplin rozgrywanych
r,r, rarnach AMi'),

e) W grach zespołowych studenci uczestnicząc,y w rozgrywkach Polskich Związków
Sportowych nrinimum II iigi oraz minimum lil ligi w przypadku piłki noznej (wyma-

gane jest potwierdzenię z PZS. dotyczące dyscyplin rozgrywanych w ramach AMP).

Stlldent nie moze Lrz_vskać zaliczentazajęć z WF z semestrólł,w_vzszych niz semestr. na

litór1 posiada aktLralną re.jestrację (rł opttlciu o tz\\,. kartę aw,ansową).

Sttrdent nloze zapisirc się nraksymalnie do clrł(lcłr rożnvch grllp \\, jedn1,'m semestrze, tyl-
ko rł przrpaditu brakLt zaliczetria wcześrrie.jszl,ch senrestrorł,

I;alit odrabiania za.jęc 1,1,clatlt,l-t,t senrestrze sttrdent rrrusi zgłosić prowadzącemu podając

semestr. z litórego pochodzi brak lr,rb kod przednliottt l.izl"skan\l na podstarł'ie karly okre-
stli.ł l ch tlsiągnięc (z svstclntl \\'EBDziekatrat).

Sltrcielrt oclrabia.|ąc1 za]ęcia z S'I] Lrzyska zirliczet'ie dla rra.jłrizszego sęmestru z jakiego

posiacla brak zaiiczenia zajęć z WF na swoim podstar.vorv_vrn kierunku studiów.
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