
Basen – zasady  

ZASADY KLASY 4-6 

ZWOLNIENIA 

 Długoterminowe zwolnienia  lekarskie  z basenu – termin oddania  

…………………………………………….do  sekretariatu za potwierdzeniem wpłynięcia. 

Przekroczenie terminów skutkuje wpisywaniem nieobecności 

nieusprawiedliwionych, które mają bezpośredni wpływ na ocenę z wf. 

Zwolnienia z pojedynczych zajęć  basenu i alternatywnych dla basenu 

koniecznie i wyłącznie poprzez dziennik Librus do godziny 12.00 w dniu wyjazdu 

na basen do kierownika  grupy basenowej 

Brak usprawiedliwienia w podanym terminie skutkuje wpisywaniem 

nieobecności nieusprawiedliwionych bez możliwości uzupełnienia w innym 

terminie (nauczyciel basenu wpisuje do librusa niezwłocznie , najpóźniej w 

ciągu tygodnia 

Brak stroju basenowego skutkuje wpisaniem nb na basenie – uczeń nie pływa. 

Nie mają wpływu na frekwencję: 

✓ wyjścia na zawody szkolne i konkursy  w czasie trwania zajęć pływania.  

OCENIANIE 

Frekwencja na basenie  lub zajęciach alternatywnych przekłada się 

bezpośrednio na ocenę cząstkową z wychowania fizycznego wagi 3 raz w 

semestrze.  

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych: 

✓ zajęcia basenu:  dla dziewcząt 4 w I semestrze a dla chłopców 3, aby móc 

uzyskać ocenę celującą (tę sytuację traktujemy jako 100% frekwencji).  

Drugi semestr odpowiednio 5  lub 4 nieobecności. 

✓ tańce mają dopuszczalne po 2 nieobecności i to daje ocenę celującą 

(traktujemy jako 100% frekwencji) 

 

 



Pozostałe oceny  są zgodne z kryteriami ocenienia na wf: 

Procent obecności ocena 

99% - 85% bardzo dobry (5) 

84% -75% dobry (4) 

74% – 50% dostateczny (3) 

49%-30% dopuszczający ( 2) 

0%-29%  niedostateczny (1) 

 

INNE 

• Po ukończonych zajęciach basenu  należy odbierać ucznia niezwłocznie 

(do pół godziny) po zakończeniu zajęć z basenu w Konstantynowie, w 

sytuacji spóźnień uczeń wraca z grupą do szkoły. 

• Uczeń  opuszczając teren  basenu  po zakończonych zajęciach ma 

obowiązek zgłosić ten fakt opiekunowi 

• Autokar przewozi do Konstantynowa wyłącznie uczniów pływających 

 

ZASADY KLASY 7-8 

ZWOLNIENIA 

 Długoterminowe zwolnienia  lekarskie  z basenu – termin oddania 

……………………………………………..do  sekretariatu za potwierdzeniem wpłynięcia. 

Zastąpienie  obowiązkowych zajęć basenu treningami sportowymi w wymiarze 

co najmniej 2 godzin tygodniowo – zaświadczenie z klubu + podanie rodzica o 

realizację basenu w takiej postaci –  do ………………………………do wychowawcy. 

UWAGA ! 

Kolejność oddawania zwolnień z basenu ma bezpośredni wpływ na możliwość 

wyboru między siłownią(ograniczona liczba miejsc) a tańcami.  

Przekroczenie terminów skutkuje wpisywaniem nieobecności 

nieusprawiedliwionych, które mają bezpośredni wpływ na ocenę z wf. 

Zwolnienia z pojedynczych zajęć  basenu i alternatywnych dla basenu 

koniecznie i wyłącznie mailem poprzez dziennik librus do godziny 12.00 w dniu 

wyjazdu na basen do kierownika  grupy basenowej 



Brak usprawiedliwienia w podanym terminie skutkuje wpisywaniem 

nieobecności nieusprawiedliwionych bez możliwości uzupełnienia w innym 

terminie (nauczyciel basenu wpisuje do librusa niezwłocznie ,najpóźniej w ciągu 

tygodnia. 

Brak stroju basenowego skutkuje wpisaniem nb na basenie – uczeń nie pływa. 

Nie mają wpływu na frekwencję: 

✓ wyjścia na zawody szkolne i konkursy  w czasie trwania zajęć pływania.  
 

OCENIA Frekwencja na basenie  lub zajęciach alternatywnych przekłada się 

bezpośrednio na ocenę cząstkową z wychowania fizycznego wagi 3 raz 

w semestrze.  

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych: 

✓ zajęcia basenu:  dla dziewcząt 4 w I semestrze a dla chłopców 3, aby móc 

uzyskać ocenę celującą (tę sytuację traktujemy jako 100% frekwencji).  

Drugi semestr odpowiednio 5  lub 4 nieobecności. 

✓ alternatywne zajęcia (tańce i siłownia) mają dopuszczalne po 2 

nieobecności i to daje ocenę celującą (traktujemy jako 100% frekwencji) 

Pozostałe oceny  są zgodne z kryteriami oceniania: 

Procent obecności ocena 

99% - 85% bardzo dobry (5) 

84% -75% dobry (4) 

74% – 50% dostateczny (3) 

49%-30% dopuszczający ( 2) 

0%-29%  niedostateczny (1) 

 

INNE 

• Po ukończonych zajęciach basenu należy odbierać ucznia niezwłocznie 

(do pół godziny) po zakończeniu zajęć z basenu w Konstantynowie,  w 

sytuacji spóźnień uczeń wraca z grupą do szkoły. 

• Uczeń  opuszczając teren  basenu  po zakończonych zajęciach ma 

obowiązek zgłosić ten fakt opiekunowi 

• Autokar przewozi do Konstantynowa wyłącznie uczniów pływających 

 



 

 
 


