
Załącznik do Pisma okólnego Nr 4/2015 Rektora 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2015 r. 

w sprawie Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Regulamin organizacji zajęć dydaktycznych z wychowania 
fizycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1
1. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie liczbę punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego określają 
programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym plany studiów uchwalone dla 
danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów przez radę wydziału, zgodnie 
z wytycznymi Senatu.

2. Semestr, na którym zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego są realizowane oraz 
liczbę ich godzin określa program kształcenia zawierający program studiów, w tym plan 
studiów, o którym mowa w ust. 1.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie organizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego w Szkole

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest mowa o:
1) SGGW, Uczelni - należy przez to rozumieć Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie,
2) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin organizacji zajęć dydaktycznych 

z wychowania fizycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
3) zajęciach z WF-u - należy przez to rozumieć zacięcia dydaktyczne z wychowania 

fizycznego w SGGW,
4) SWFiS - należy przez to rozumieć Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGGW,
5) zajęciach praktycznych - należy przez to rozumieć zajęcia z WF-u prowadzone 

w wybranej dyscyplinie sportowej oferowanej przez SWFiS,
6) studentach stacjonarnych - należy przez to rozumieć studentów studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia, studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz studentów 
stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich,

7) studentach niestacjonarnych - należy przez to rozumieć studentów studiów 
niestacjonarnych pierwszego stopnia, studentów studiów niestacjonarnych drugiego 
stopnia oraz studentów niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich,

8) studentach - należy przez to rozumieć studentów stacjonarnych i studentów 
niestacjonarnych.
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Rozdział II
Wytyczne do realizacji i odbywania zajęć z WF-u

§3
1. Dziekani, nie później jednak niż 2 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, 

zobowiązani są przekazać w formie pisemnej do SWFiS wykaz zaplanowanych godzin 
zajęć z WF-u dla każdego kierunku studiów prowadzonego na Wydziale wraz 
z informacją o planowanej liczbie studentów i informację o semestrach, w których zajęcia 
te będą prowadzone.

2. SWFiS dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru zamieszcza dla studentów 
stacjonarnych na swojej stronie internetowej http://swfs.sggw.pl grafik zajęć z WF-u 
z podziałem na zajęcia praktyczne oraz terminy i miejsca ich przeprowadzania.

3. SWFiS dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru zamieszcza dla studentów 
stacjonarnych i niestacjonarnych na swojej stronie internetowej http://swfs.sggw.pl grafik 
zajęć z WF-u określający terminy oraz miejsca prowadzenia w ramach zajęć z WF-u zajęć 
z rehabilitacji, zajęć teoretycznych lub zajęć organizowanych dla osób 
niepełnosprawnych.

4. SWFiS dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego semestru zamieszcza dla studentów 
niestacjonarnych na swojej stronie internetowej http://swfs.sggw.pl grafik zajęć z WF-u 
z podziałem na zajęcia praktyczne oraz terminy i miejsca ich przeprowadzania.

§4
1. Student rozpoczyna zajęcia z WF-u zgodnie z programem kształcenia zawierającym 

program studiów, w tym planem studiów' uchwalonym dla jego kierunku studiów.
2. Udział w zajęciach z WF-u jest obowiązkowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.
3. Studenci niepełnosprawni niezdolni do uczestnictwa w zajęciach praktycznych w celu 

zaliczenia zajęć z WF-u uczestniczą w zajęciach dostosowanych do ich 
niepełnosprawności, t.j. w zajęciach organizowanych dla studentów niepełnosprawnych 
lub w zajęciach z rehabilitacji albo w zajęciach teoretycznych. Zajęcia dydaktyczne, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, prowadzi SWFiS.

4. Studenci ze schorzeniami aparatu ruchu bądź czasowymi ograniczeniami ruchowymi, 
niezdolni do uczestnictwa w zajęciach praktycznych oraz studenci trwale niezdolni 
do zajęć praktycznych w celu zaliczenia zajęć z WF-u uczestniczą w zajęciach 
z rehabilitacji lub organizowanych dla studentów niepełnosprawnych albo w zajęciach 
teoretycznych. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w zdaniu pierwszym, prowadzi 
SWFiS.

5. Studenci w sytuacji wskazanej w ust. 3 i 4 zobowiązani są na pierwszych zajęciach:
1) organizowanych dla studentów' niepełnosprawnych,
2) z rehabilitacji,
3) teoretycznych
przedłożyć prowadzącemu zajęcia dokument potwierdzający niemożność odbywania zajęć 
praktycznych, t.j. w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie właściwego organu 
wskazujące stopień niepełnosprawności, a w przypadku studentów ze schorzeniami 
aparatu ruchu bądź czasowymi ograniczeniami ruchowymi oraz trwale niezdolnych 
do zajęć praktycznych - zaświadczenie lekarskie o niemożliwości odbywania zajęć
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praktycznych wraz z dokumentem informującym o danym schorzeniu/ ograniczeniu 
ruchowym, z uwzględnieniem ust. 6

6. W przypadku, gdy sytuacja wskazana w ust. 3 lub 4 zaistniała w trakcie trwania roku 
akademickiego student informuje o powstałym zdarzeniu prowadzącego zajęcia 
praktyczne oraz prowadzącego zajęcia, w których student chce uczestniczyć. Student 
zobowiązany jest przedłożyć u prowadzącego zajęcia, w których chce on uczestniczyć 
dokumenty wskazane w ust. 5.

Rozdział III 
Ogólne zasady rejestracji na zajęcia z WF-u

§5
1. Na zajęcia praktyczne obowiązują zapisy przez Internet na stronie: http://swfs.sggw.pl 

lub osobiście w SWFiS zgodnie z grafikami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 w terminach 
wskazanych w ust. 5.

2. Zapisy na zajęcia, o których mowa w § 4 ust. 3 - 5 ,  odbywają się na pierwszych zajęciach 
bezpośrednio u prowadzącego te zajęcia, z zastrzeżeniem § 4 ust.6.

3. Każdy student zapisuje się na zajęcia z WF-u wybierając dyscyplinę sportu, godzinę, 
dzień tygodnia, miejsce odbywania zajęć i prowadzącego, dostosowując do swoich 
zainteresowań oraz możliwości czasowych (t.j. do semestralnego planu studiów).

4. Przed rozpoczęciem oraz na początku właściwego semestru zimowego albo letniego 
student zapisuje się na zajęcia z WF-u określone w planie studiów jako realizowane 
odpowiednio w semestrze zimowym albo letnim.

5. Zapisy odbywają się w kolejności zgłoszeń w terminach wskazanych na stronie: 
http://swfs.sggw.pl Informacja o terminach zapisów zamieszczana jest na stronie 
internetowej SWFiS nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Rozdział IV 
Zaliczenie zajęć z WF-u

§ 6
1. Student uzyskuje zaliczenie zajęć z WF-u poprzez uczestnictwo w zajęciach 

prowadzonych przez SWFiS lub w sposób określony w ust. 5 i 6.
2. Na oceną końcowy zaliczenia zajęć z WF-u składają się łącznie następujące elementy:

1) obecność na zajęciach,
2) aktywność i sumienność w trakcie zajęć z WF-u,
3) wyniki sprawdzianów.

3. Prowadzący zajęcia z WF-u decyduje o sposobie i terminie wyrównania zaległości 
powstałych wskutek nieobecności studenta na tych zajęciach. Za zgodą nauczyciela 
akademickiego prowadzącego zajęcia z WF-u, do których student został zapisany, student 
może odpracować nieobecność na innych zajęciach praktycznych.

4. Skala stosowanych ocen wynika z obowiązującego Regulaminu studiów Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

5. Studenci mogą uzyskać zaliczenie z zajęć z WF-u na podstawie innych aktywności niż 
zajęcia z WF-u prowadzone przez SWFiS. SWFiS zalicza zajęcia z WF- u studentom, 
którzy:
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1) są członkami sekcji sportowych KU AZS SGGW,
2) uprawiają wyczynowo wybraną dyscyplinę sportu,
3) są reprezentantami kraju lub województw, czynnymi sportowcami w klubach 

sportowych w dyscyplinie sportowej reprezentowanej przez ogólnopolski związek 
sportowy,

4) uczestniczą w zajęciach sekcji jeździeckiej AZS SGGW Wolica,
5) są członkami grupy koncertowej zespołu „Promni”,
6) są członkami Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW,
7) są członkami chóru akademickiego SGGW,
8) są członkami zespołu sygnalistów myśliwskich „Akteon”,
9) są członkami Rewii Tańca SGGW,
10) byli uczestnikami obozów sportowych organizowanych przez SWFiS SGGW,
11) są studentami niestacjonarnymi i regularnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportową 

w celach rekreacyjnych lub ogólnorozwojowych na zajęciach sportowo - 
rekreacyjnych organizowanych przez inny podmiot niż SWFiS i podmioty wskazane 
w pkt. 1) - 10).

6. W celu uzyskania zaliczenia z zajęć z WF-u, studenci spełniający kryteria określone 
w ust. 5 pkt. 1) - 10) składają w Sekretariacie SWFIS stosowne potwierdzenia nic później 
niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru, w którym zajęcia z WF-u będą realizowane. 
Warunkiem uzyskania zaliczenia dokonywanego przez Kierownika SWFIS lub 
upoważnionego przez niego pracownika SWFIS będącego nauczycielem akademickim, 
jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, którymi są:
1) w przypadku organizacji i agend działających na terenie SGGW - potwierdzenie przez

opiekuna lub innej osoby organizującej funkcjonowanie organizacji przynależności 
i aktywnego uczestnictwa studenta w pracy tej organizacji;

2) przy aktywności zewnętrznej - potwierdzenie przynależności do kadry narodowej 
lub wyczynowego uprawiania sportu w sekcji sportowej.

7. W celu uzyskania zaliczenia z WF-u w sytuacji wskazanej w ust. 5 pkt. 11) studenci 
niestacjonarni zobowiązani są, nie później jednak niż 14 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktycznych semestru, w którym w planie studiów przewidziano zajęcia z WF-u, 
przekazać do SWFiS za pośrednictwem Dziekanatu zaświadczenie wydane przez 
podmiot organizujący zajęcia sportowo - rekreacyjne potwierdzające uczestnictwo 
studenta w tych zajęciach w ilości godzin dydaktycznych wskazanych w programie, 
o którym mowa § 4 ust. 1, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku 
do Regulaminu.

Rozdział V 
Przepisy końcowe

§7
W sprawach nic objętych Regulaminem stosuje się przepisy wewnętrznych aktów 
normatywnych SGGW, w szczególności przepisy Regulaminu studiów Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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