
PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH w ZSK im. JANA PAWŁA II

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego. Wydrukowaną 
i wypełnioną zgodę każdy uczestnik przynosi na zajęcia. Można podobną zgodę napisać odręcznie.

„Wyrażam zgodę, by mój syn/córka ……………………………………………………………………………… brał/brała 

udział w zajęciach sportowych w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w dniu / dniach 

………………………………………………………………… w godzinach ………………………

Data ………................…….. Podpis rodzica / opiekuna prawnego …………………...........…………… „

1. Swoją chęć udziału zgłaszamy do nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Zgłaszamy się poprzez platformę Librus do nauczyciele, który danego dnia prowadzi zajęcia.

3. Zgłoszenia poprzez inne platformy i formy komunikacji nie będą przyjmowane.

4. Przyjmujemy zgłoszenia od teraz.

5. W zajęciach może uczestniczyć na jednym boisku 1 nauczyciel oraz 12 uczniów, dlatego 
decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Lista uczestników będzie opublikowana na platformie Librus dzień przed zajęciami lub w 
momencie zapełnienia się listy.

7. Podczas zajęć można korzystać z toalet w budynku. Nie można korzystać z pryszniców i 
szatni. Uczniowie przychodzą już w stroju sportowym.

8. Wszystkie zajęcia zaczną się od ćwiczeń ogólnorozwojowych. Późniejsza część będzie 
uzgodniona na miejscu z uczestnikami.

9. Do dyspozycji mamy bieżnię lekkoatletyczną, boisko do koszykówki i piłki nożnej (tylko część 
zewnętrzna).

10. Bardzo prosimy o punktualność. Prosimy przychodzić na dokładną godzinę oraz o 
opuszczenie obiektu od razu po zakończeniu zajęć.

HARMONOGRAM OD 1 CZERWCA DO 4 CZERWCA 2020

Poniedziałek Chłopcy – Michał Stępniewski Dziewczęta – Aleksandra Dziubałtowska

12:00 – 13:30 klasy 1-3   SP klasy 1-3 SP

13:45 – 15:15 klasy 5-7 SP klasy 5-7 SP

Wtorek Chłopcy – Michał Krymarys dziewczęta – Aleksandra Dziubałtowska

13:45 – 15:15 klasy 8 SP – 2LO klasy 8SP – 2LO

Środa Chłopcy – Ludwik Sikorski Dziewczęta – Michał Stępniewski

12:00 – 13:30 klasy 1-3   SP klasy 1-3 SP

13:45 – 15:15 klasy 5-7 SP klasy 5-7 SP

Czwartek chłopcy – Ludwik Sikorski Dziewczęta – Michał Krymarys

13:45 – 15:15 klasy 8 SP – 2LO klasy 8SP – 2LO


