REGULAMIN
NABORU DO KLASY SPORTOWEJ

Podstawa prawna
Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania
uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz.U. nr 26 poz.232)
Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002r .w sprawie warunków tworzenia, organizacji
oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz.U. nr
126.poz1078)
Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas
sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i r9odziców dzieci zakwalifikowanych do tych
klas.

Do klasy sportowej o specjalności piłka noŜna i piłka siatkowa przyjmuję się
absolwentów klas trzecich szkół podstawowych.
I.

Warunki przyjęcia do klasy sportowej:
•

Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem
lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach
sportowych

•

Pisemna zgoda rodziców ( prawnych opiekunów)- oświadczenie,

•

Zaliczenie prób sprawności fizycznej

•

Dobre wyniki w nauce

•

Wykazanie zainteresowań sportowych

•

PrzedłoŜenie karty zgłoszenia do klasy sportowej w sekretariacie
szkoły z załączonymi dokumentami, o których mowa w pkt. 1 i 2 ( termin
będzie podany z 2 tygodniowym wyprzedzeniem)

2. Do klasy czwartej szkoły podstawowej o charakterze sportowym przyjmowani są
z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. W dalszej kolejności mogą
być przyjęci – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – uczniowie
zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

II.

Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej – Dyrektor Szkoły
powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
• Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
• Nauczyciel wychowania fizycznego wskazany przez dyrektora szkoły,
• instruktor danej dyscypliny sportu,
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
•
•

Podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji
Prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminie
• Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego
• Przeprowadza test sprawności ogólnej:
o Próba siły
o Próba zwinności
o Próba szybkości
o Próba skoczności
• Ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej – sportowej.
4. Rodzicom ( prawnym opiekunom) przysługuje moŜliwość wniesienia odwołania
od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest
ostateczna.
III.

Obowiązki ucznia klasy sportowej:

1. „Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych
regulaminów obowiązujących w szkole.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i
zawodach, w których bierze udział szkoła.
5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w
trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego
sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej
oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w
nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub
treningach do czasu poprawy( na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z
nauczycielem).

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują
się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z
wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni
przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.
8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty)
wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek na
wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej,
mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.

9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania
powyŜszego regulaminu.

Głównym celem klasy sportowej będzie zapewnienie wszechstronnego
przygotowania sprawnościowego, doskonalenia poziomu wytrenowania, organizacja
systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie
nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienia zdrowia,
przestrzegania higieny osobistej, higieny treningu a takŜe dokładnej organizacji kontroli
medycznej, systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych.
Pomyślna realizacja przedstawionych zadań zapewnia wzmocnienie stanu zdrowia,
harmonijny rozwój fizyczny, wysoki poziom przygotowania techniczno – taktycznego,
psychicznego, intelektualnego i teoretycznego.
Jednym z bardzo waŜnych zadań będzie harmonijne współistnienie kształcenia
sportowego z wysokim poziomem nauczania ogólnego, co zapewni pełny rozwój
osobowości uczniów oraz wyposaŜy wychowanków w umiejętność uczenia się i
rozwiązywania problemów.
WaŜnym zadaniem dotyczącym właściwej motywacji do działania będzie określenie
ambitnych, ale moŜliwych do realizacji celów (indywidualizacja pracy z uczniem), przez co
uczniowie mają osiągać coraz lepsze wyniki sportowe oraz dydaktyczne, rozwijać swoje
aspiracje i zdolności, silną wolę i hart ducha. Istotnym elementem w takim procesie
kształcenia odgrywać będzie uczenie krytycznego myślenia i współdziałania w zespole
uczniowskim (uczniowie osiągający lepsze wyniki pomagają słabszym). DuŜy nacisk
zostanie połoŜony na harmonijny rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej i wraŜliwości
estetycznej.
Zajęcia wychowania fizycznego w klasie sportowej będą realizowane w wymiarze 10
godzin tygodniowo we współpracy z MOSiR-em – grupa siatkarska, Towarzystwem
Sportowym Szombierki – grupa piłkarska.

