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Załączniknr l
do zarządzenia nr 13lż021 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. .Iana Pawła II w Sulikowie z dnia22.02.20żl r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE

I. Postanowienia ogólne

l. Klasa sportowa kształci dzieci i młodzież o szczegóInych uzdolnieniaclr sportowych.

2, Zadaniem klasy spońowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiającYch

łączenie zajęó spoftowch z realizacją innych zajęó dydakĘcznych w szczególności poprzez:

a. Opracowanie tygodniowego planu zajęó tak, aby rozkład zajęć dydaktycznych bYł

dostosowany do rozkładu zajęó spoftowych;
b. Dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przęz uczniów wiadomoŚci

i umiej ętno śc i obj ętych pro gramem nalczania na zaj ęciach dydaktycznych.

3, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie prowadzi klasy sportowe:

a. I etap edukacyjny (klasy I-III) z podziałem na specjalności: dziewczęta - piłka

siatkowa, chłopcy - piłka r'ożna;
b. II etap edukacyjny (klasy IV_VIil) z podziałem na specjalności: piłka siatkowa, piłka

noŻna.
4. Cykl kształcenia spottowego w szkole trwa odpowiednio:

a. I etap edukacyjny (klasy I-III) - 3 lata w tym czasie realizuje się rozszerzony program

szkolenia sportowego
b. Il etap edukacyjny (klasy rV_VnI) - 5 lat - w tym czasie realizuje się rozszerzony

program szkolenia spottowego

5. Szkolenie spotlowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące

szkolnictwa spottowego,
6. Uczniem klasy sportowej moze zostaó zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak

i uczeń mieszkający poza jej obwodem.

7. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego
określonego w zasadach rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie,

Zasady i harmonogram rekrutacji do klas sportowych jest dostępny na stronie internetowej

szkoĘ.
8. Każdy rodzic oraz uczeń winien zapoznaó się z niniejszym regulaminem oraz podpisaĆ jego

akceptację. Brak podpisu rodzica,/prawnego opiekuna będzie tównoznaczny z rezygnacją

z klasy sporlowej.

il. Zalożenia programowe

l. Prowadzone w klasach sporlowych programowe szkolenie spottowe ma na celu:

a. Harrnonijny rozwój psychofizyczny uczniów;,

b. Sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole;

c. Zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej;

d, Opanowanie techniki itaktyki danej dyscypliny;
e. Osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego;

f. Wyposazenie w wiedzę zzakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.



2. Uczniowie klas sportowych realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymogami

programowymi zaleconymi przez MEN oraz program szkolenia sportowego opracowanY

przez odpowiedni związek sportowy.

3. Szkolenie spoltowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i obiektaclr spottowych na

terenie gminy wynikające z planu nauczania,

4. Zawody spottowe, turnieje, letnie lub zimowe obozy spoftowe są obowiązkowe dla

wszystkich uczniów.
5. Kwalifikacj i oraz zwolnienia dokonuje wyznaczony nauczyciel, mają one znaczący wPĄ,rv na

ocenę zdolności ucznia do dalszego szkolenia.
6. Odpłatnośó za obozy spottowe i ich organizację pokryłvają rodzice.

1. Nad sprawnym i efektylvnym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego ezuwa

dyrektor szkoły,
IIII. Za|ożeniaorganizacyjne

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sporlowych wynosi:

a, I etap edukacyjny (klasy I-Iil) 10 godzin (w Ęm 3 godziny wynikające z podstawY

programowej)
b. II etap edukacyjny (klasy IV-VIil) 10 godzin (w łm 4 godziny wynikające

z podstawy programowej).

ż. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub

po s i adanie wazne go b adania lekar za spońowe go.

3. Szkoła zapewniauczniom klas sportowych:

a. Odpowiedniąbazę treningową;

b. Podstawowy sprzęt spottowy;

c. Możliwość wykupienia obiadów w stołówce szkolnej.

zawodach sporlowych jest

4. Zaprzeprowadzęnie okresowych badań lekarskich odpowiedzialni są rodzice.

5. Uczniowie powinni: przestrzegaó wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnYch,

przestrzegaó zasad BHP, szczególnie w czasie trwania zajęó, dbaó o sprzęt sportowY, roz|iczYÓ

się z pobranego sprzętu sportowego, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia ponieŚĆ

odpowiedzialnośó materialną (przez rodziców/prawnych opiekunów).

6. Klasa sportowa na początku powinna mieó co najmniej 20 uczniów.

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej

IJczęń klasy sporlowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, a ponadto ma

obowiązek:

1. Systematycznie i aktyłvnie uczesttriczyć w zajęciach sporlowych, lekcjach wychowania

ftzycznego i posiadaó strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.

2. Reprezentować szkołę godnie w systemie rozgrywek sporlowych.

3. Poddaó się wyznaczonym badaniom lekarskim (dwa razy w roku szkolnym).

4. Dbaó o'reprezentacyjny sprzęt osobisty (dres, koszulki, spodenki), sprzęt spottowy, przyborY,

przyrządy i urządzenia wykorzysĘwane w procesie szkolenia spofiowego.

5, Przestrzegaó poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęÓ, nie stwarzaĆ

zagr ażających niebezp ie czeństwu osób wspó lnie ówiczących.

sytuacji

6. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podPorządkowaĆ Slę

regulaminowi tych obiektów.
1. przestrzegaó zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania ftzYcznego

i wyjazdów sportowych oraz stosowaó się do regulaminów.

8. Długotrwałą niezdolność do wykonywania ćwiczeń udokumentowaĆ zwolnieniem lekarskim.



g. Z wyprzedzeniem przedłożyó nauczycielowi informację o przewidywanej dŁtższej

niezdolności do ćwiczeń oraz nieobecności na zajęciach i imprezach spoftowYch.

V. Prawa ucznia klasy spońowej, który spełnia obowiązki

IJczęńklasy sportowej wypełnia wszystkie prawa wynikające ze Statutu SzkoĘ, a ponadto ma Prawo:

1. Ma prawo do opieki medycznej (warunki określają odrębne przepisy),

ż. Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela klasy sportowej ze sprzęttt sPottowego,

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej szkoĘ.
3, Absencja ucznia wynikająca z udzińu w zawodach sportowych jest ujmowana

w dokumentacji szkolnej jako zawody.

vI. postanowienia końcowe

1. Wobec vcznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas zajęĆ,wYjazdu czY

obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie ze Statutem szkoĘ, a ponadto nauczYciel

klasy sportowej może:

a, Pozbawió prawa uczestnictwa w obozie sportowym;

b. Usunąó z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałozeniu na

rodziców/prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego

pobYu na ich koszt i w najkrótszym możliwym tętmirrie.

2, o nałozęniu wymienionych kar nauczyciel klasy sportowej informuje wychowawcę klasY

i dyrektora szkoĘ.
3. IJczeń, który nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, zostaje przeniesionY do

równoległej klasy działającej na zasadach ogólnych, szczególnie w razię: notorYcznego

naruszania postanowień regulaminów szkolnych - jeżelijego zachowanie ocenione zostanie

za nieodpowiednie, stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innYch

niedozwolonych uźywek, osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktYcznYclr,

opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, stwierdzenia zachowania zagrażającego

innyn uczniom.
4, Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcY PoPaftY

opinią nauczyciela wychowania ftzycznego lub trenera.

5. o fakcie wykluczeni a ucznia z klasy sportowej rodzice są powiadamiani Pisemnie.

6. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Powoduje

przeniesieni a ucznia w kazdym czasie.

7. Uczniów, ktorzy nie kwalifikują się do dalszego szkolenia społtowego, na podstawie oPinii

prowadzące go zajęcia i opinii lekarza, przenosi się do równoległej klasy działającej na

zasadach ogólnych.
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