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do zarządzeniaw |0l2O22 DyT ektora SzkoĘ Podstawowej
im. Jana Pawł a II w Sulikowie z dnia |4.02.2022 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SULIKOWIE

I. Postanowienia ogólne

1. Klasa sportowa kształ ci dzieęi l mł odzież  o szczególnych uzdolnieniach sportowych.

ż , Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umozliwiającYch

ł ączeniezajęó sportowych z reallzacjąinnych zajęć dydaktycznych w szczególnoŚci poPrzez:

a. opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkł ad zajęć dydaktycznych bYł

dostosowany do rozkł adu zajęó sportowych;

b. Dąż enie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uazniów wiadomoŚci

i umiej ętno ś c i obj ętych pro gramem nauęzania na zajęciach dydaktycznych.

3, Szkoł a Podstawowa im. Jana Pawł a II w Sulikowie prowadzi klasy spońowe:

a. I etap edukacyjny (klasy I_III) z podział em na specjalnoś ci: dziewczęta - Pił ka
siatkowa, chł opcy - pił ka noż na;

b. II etap edukacyjny (klasy IV-VIII) zpodział em na specjalnoś ci: pił ka siatkowa, pił ka

noż na,
4. Cykl kształ cenia sportowego w szkole trwa odpowiednio:

a, I etap edukacyjny (klasy I-IID - 3 lata w tym czasie realizuje siętozszerzony program

szkolenia spońowego
b. II etap edukacyjny (klasy IV-VIII) - 5 lat - w tym czasie realizuje się rozszerzony

program szkolenia sportowego

5" Szkolenie spońowe prowadzone jest w oparciu o szczegół owe i aktualne przepisy dotyczące

szkolnictwa spotlowego.
6. Ucznięm klasy sportowej moż e zostaó zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoĘ, jak

i tlczeń mieszkaj ący poza jej obwodem.

7, Uczniowie klas sporlowych wył aniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego

okreś lonego w zasadach rekrutacji do Szkoł y Podstawowej im. Jana Pawł a II w Sulikowie.

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

szkoĘ.
8. Każ dy rodzic oraz lczeń winien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz podpisaó jego

akceptację. Brak podpisu rodzicalprawnęgo opiekuna będzie równoznaczny z rezYgnacją

z klasy sportowej,

il. Za|oż enia programowe

1. Prowadzone w klasach sportowych programowe szkolenie spottowe ma na celu:

a. Harrnonijny rozwój psychofizyczny uczniów;
b. Sprzyjanie umiejętnoś ciom współ dział aniaw zespole;

c. Zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawnoś ci specjalnej;

d. Opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny;

e. Osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego;

f, Wyposaż enie w wiedzę zzakresu higieny, budowy i fizjologii czł owieka,



2. Uczniowie klas spońowych realizują program kształ cenia ogólnego zgodny z wymogami
progralnowymi zaleconymi przez MEiN oraz program szkolenia sportowego opracowany
przez odp ow iedni rw iązek sportowy.

3. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoĘ i obiektach sporlowych na

terenie gminy wynikające z planu nauczania.
4. Zawody spottowe, turnieje, letnie lub zimowe obozy sportowe są obowiązkowe dla

wszystkich uczniów.
5. Kwalifikacji oraz zwolnienia dokonuje wyznaczony nauczyciel, mają one znaczący wpĘł v na

ocenę zdolnoś ci uczrria do dalszego szkolenia.
6. Odpł atnoś ć za obozy spottowe i ich organizację pokrywają rodzice,
7. Nad sprawnym i efektywRym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego czuwa

dyrektor szkoĘ.
IIII. Zał oż eniaorganizaryjne

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęó sportowych wynosi:
a. I etap edukacyjny (klasy I-ID 10 godzin (w tym 3 godziny wynikające z podstawy

programowej)
b. II etap edukacyjny (klasy IV-Vil) 10 godzin (w ł m 4 godziny wynikające

z podstawy programowej),

ż . Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest

pos i adanie wazne go bad ania lękarza sportowego.

3. Szkoł a zapewnia uczniom klas sportowych:
a. Odpowiedrriąbazętreningową;
b. Podstawowy sprzęt spoltowy;
c, Mozliwoś ó wykupienia obiadów w stoł ówce szkolnej.

4. Zaprzeprowadzenię okresowych badań lekarskich odpowiedzialni są rodzice.
5. Uczniowie powinni: przestrzegać wszystkich wewnętrzrrych regulaminów szkolnych,

przestrzegaó zasad BHP, szczególnie w czasie trwania zĄęó, dbać o sprzęt sportowy, rozliczyć
się z pobranego sprzętu sportowego, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia ponieś ć

odpowiedzialnoś ć materialną (przez rodziców l prawnych opiekunów),
6. Klasa sporlowa na początku powinna mieć co najmniej 20 trczniów,

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej

IJczeń klasy sportowej wypeł nia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu szkoĘ, a ponadto ma

obowiązek:

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyó w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania
ftzycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.

2, Reprezentować szkoł ę godnie w systemie rozgrywek sporlowych,
3, Poddać się wyznaczonym badaniorn lekarskim (dwa razy w roku szkolnym).
4. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dres, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, przybory,

przyrządy i urządzenia wykorzystywalle w procesie szkolenia sportowego.
5. Przestrzegaó poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęó, nie stwarzaó sytuacji

zagr aż ających rriebezp ieczeństwu osób wspó hrie ćwiczących.
6. Przebyvać w obiektach sportowych wył ącznie pod opieką rrauczyciela i podporządkować się

regulaminowi tych obiektów.
'7. Przestrzegaó zasad kulturalnego współ ż ycia w czasie zajęó wychowania ftzycznego ,

i wyjazdów sportowych oraz stosowaó się do regulanrinólv.

8. Dł ugotrwał ą niezdolnoś ć do wykonywania ówiczelr udokumentowaó zwolnieniem lekarskim.



9. Z wyprzedzenien przedł oż yó nauczycielowi informację o przewidywanej dhlż szej
niezdolnoś ci do ćwiczeń oraz nieobecnoś ci na zajęciach i imprezach sporlowych.

V. Prawa ucznia klasy spońowej, który speł nia obowiązki

|Jczeń klasy sportowej wypeł nia wszystkie prawa wynikające ze statutu szkoł y, a ponadto ma prawo:

1. Ma prawo do opieki medycznej (warunki okreś lają odrębne przepisy).

2. Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela klasy sporlowej ze sprzętu spoftowego,

infrastruktury sportowo - rekreacyj nej szkoł y.
3. Absencja ucznia wynikająca z udział u w zawodach sportowych jest ujmowana

w dokumentacji szkolnej jako zawody.

postanowienia końcowe

1, Wobec vQznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas zajęć,wyjazdu czy
obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie ze Statutem szkoł y, a ponadto nauczyciel

klasy sportowej moż e:
a. Pozbawió prawa uczestnictwa w obozie sportowym;
b. Usunąó z oboztl sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nał ozeniu na

rodziców/prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego

poblu na ich koszt i w najkrótszym moż liwym terminie.
2. O nał ozeniu wymienionych kar nauczyciel klasy sportowej informuje wychowawcę klasy

i dlrrektora szkoł y.
3, IJczeń, który nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, zostaje przeniesiony do

równoległ ej klasy dział ającej na zasadach ogólnych, szczególnie w razię: notorycznego
naruszania postanowień regulaminów szkolnych * jeż eli jego zachowanie ocenione zostanie

za nieodpowiednię, stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych

niedozrvolonych uż ywek, osiągania sł abych wyników spońowych lub dydakĘcznych,
opuszczania zajęó lekcyjnych bez usprawiedliwienia, stwierdzenia zachowania zagraż ającego

innym uczniom.
4. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoł y na wniosek wychowawcy popafty

opinią nauczyciela wychowan i a ftry czne go lub trenera.

5. O fakcie wykluczeniaucznia z klasy sportowej rodzicę są powiadamiani pisemnie.

6. Stwierdzenie cięż kiego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu powoduje

przeniesieni a ucznia w każ dym czasie.
7. Uczniów, ktorzy nie kwalifikują się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii

prowadzące go zajęcia lub opinii lekarza, przenosi się do równoległ ej klasy dziŃającej na

zasadach ogólnych,
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